Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő
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I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Aries Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám:
AK17416

Postai cím:
Határ út 12-14.
Város:
Szigetszentmiklós

NUTS-kód:
HU102

Postai irányítószám:
2310

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Viola Károlyné

Telefon:
06-24-365-163

E-mail:
titkarsag@arieskft.hu

Fax:
06-24-365-163

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.arieskft.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.arieskft.hu
I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
( ) Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja
meg ajánlatkérő nevét)
( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem
került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő
szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

(x) A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: www.arieskft.hu (URL)
( ) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ
a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
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( ) a fent említett cím
(x) másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Miklós-Orbán- Vörös Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Reményi Ede utca 1-3. I.3.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai irányítószám:
1033

Ország:
HU

Kapcsolattartó személy:
Dr. Miklós Katalin

Telefon:
+36 16312294

E-mail:
info@movui.hu

Fax:
+36 13502394

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
[ ] elektronikus úton: (URL)
(x) a fent említett címre
( ) a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli,
amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás
nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
( ) Központi szintű

( ) Közszolgáltató

( ) Regionális/helyi szintű

( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3)
bekezdés]
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(x) Közjogi szervezet

( ) Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
(x) Általános közszolgáltatások

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Honvédelem

( ) Szociális védelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Környezetvédelem

( ) Oktatás

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egyéb tevékenység:

( ) Egészségügy

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása
és elosztása

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Villamos energia

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz-szolgáltatások

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Víz
( ) Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

( ) Egyéb tevékenység:

II.1.1) Elnevezés: „Dízelgázolaj beszerzése
üzemanyagkártyával 12 hónapra. Adásvételi keretszerződés.”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 09134220-5
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II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás (x) Árubeszerzés ( )
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 98.000 liter - 5% dízel gázolaj beszerzése
üzemanyagkártyával. Árubeszerzés, adásvételi keretszerződés.
Üzemanyag kártyák:
Üzemanyagkártyák száma rendszámos gépjárműhez: 13 db + 15 %
Üzemanyagkártyák száma nem rendszámos gépjárműhez hordós igény: 2 db
Üzemanyagkártyával igényelhető szolgáltatás kizárólag a gépjármű üzemanyag tartályába
és bármely alkalmas edényzetbe (munkagépek részére hordóba, kannába) történő
üzemanyag vásárlására terjed ki.
Az üzemanyagkártya közbeszerzést kiíró által igényelt főbb jellemzői:
• rendszám szerinti jogosultság + PIN kód (egyedi)
• elektronikus rendszer meghibásodása esetén kézi elfogadás is lehetséges
• elveszett kártya letiltása a nap 24 órájában, letiltás max. 1 órán belül
• kizárólag belföldön használható
Az ARIES” Nonprofit Kft. részéről az átvételre feljogosított személy nem nevesített, mert
az üzemanyagkártyák kötelezően PIN kóddal védettek, azok jogszerű használatáért a cég
felel.
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a kártyák elkészítését, pótlását külön
térítés nélkül biztosítja ajánlat kérő számára, illetve a kártyákkal bonyolított tranzakciókért
ún. tranzakciós költséget nem számíthat fel.
Nyertes ajánlattevő kötelezi magát arra, hogy az üzemanyagkártyás vételezést,
kiszolgálást, továbbá vásárlásonként értékesítési bizonylatot, ill. pénztárgépes nyugtát
biztosít. Az értékesítési bizonylat és/vagy a pénztárgépes nyugta kötelezően tartalmazza a
számviteli törvény szerint előírtakon túlmenően rendszámos kártyahasználat esetén, a km
óraállást és a rendszámot is.
II.1.5) Becsült érték: 2 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a
szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
( ) Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók 12 ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre: ( )
csak egy részre
[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
(x) Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
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A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerezni kívánt egyféle áru természete
és a megkötni kíván szerződés keretjellege fogalmilag kizárja a részajánlattétel
lehetőségét.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Dízelgázolaj beszerzése üzemanyagkártyával 12
hónapra. Adásvételi keretszerződés.”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
09134000-7
Fő tárgy
További tárgy(ak) 09134100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés helye: Az ”ARIES” Nonprofit Kft. 2310
Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. sz. alatti telephelyéhez közúton legfeljebb 6 km
távolságon belül lévő, kamerás rendszerrel ellátott és nyári időszakban - április 01-jétől 09. 30-ig-, minimum 6:30 - 21:00 óráig, téli időszakban pedig folyamatos nyitva tartással
üzemelő üzemanyagkút.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárás során meghatározott 12
hónapos időszakra az igényelt dízel gázolaj mennyisége: 98.000 liter - 5 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
[x] Minőségi szempont 1 2 20 –
1 az ajánlatban bemutatott, az ajánlatkérő székhelyétől számított 6 km-en belül
elhelyezkedő közforgalmú üzemanyagkúton az ajánlattételi határidőt megelőző hetedik
napon érvényes gázolaj ár (Ft/liter) 20
2 az M/2 alkalmassági követelménynek megfelelő üzemanyagtöltő állomásnak az
ajánlatkérő 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. szám alatti székhelyétől a Google
Maps-on mért távolsága 40

( ) Költség szempont 1 20 –
(x) Ár szempont 21 – Megnevezés: a bruttó kiskereskedelmi árjegyzéki árból adott
engedmény mértéke bruttó magyar forintban megadva
/ Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték: 2
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Érték ÁFA nélkül: - Pénznem:

HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható ( )igen (X) nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ( ) igen (x) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ: Ajánlatkérő nem kívánja közzétenni a becsült érték
összegét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös
részvételre jelentkezés esetén egyik részvételre jelentkező sem), alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő),
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása:
A részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező különkülön) a részvételre jelentkezésben a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1) bekezdése
alapján egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem tartozik a részvételi
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontját a Korm.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére
(öntisztázás).
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
tekintetében a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.r. 17. § (2)
bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A nyilatkozatot akkor is be
kell nyújtani, ha a részvételre jelentkező nem jelöli meg alvállalkozó bevonását a
részvételi jelentkezésében.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell,
hogy kiállítsa a részvételre jelentkező, figyelemmel a vonatkozó közbeszerzési gyakorlatra
(D.354/12/2009.). Erre tekintettel Ajánlatkérő kéri részvételre jelentkező erre vonatkozó a felhívás megküldésénél nem régebbi - nyilatkozatának benyújtását.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében
az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó,
ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az
alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a
részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint
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ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból
is.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az
Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis
rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus
adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns
információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns
igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi
nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban
nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas
nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben
való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés
c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása: P1) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a)
pont, valamint a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) c) és 19. § (5)
bekezdés alapján a részvételre jelentkező
közbeszerzés tárgyából (mely
üzemanyagkártyával történt dízelgázolaj
értékesítés) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatával, attól függően, hogy a
részvételre jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.
§ (3) bekezdés alapján, ha a részvételre
jelentkező a P1 pont szerinti irattal azért
nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
P/1) az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző üzleti évben a közbeszerzés
tárgyából - mely üzemanyagkártyával
történt dízelgázolaj értékesítés - származó
nettó árbevétele nem éri el a 25MFt-t, azaz
Huszonötmillió forintot.
Amennyiben a részvételre jelentkező nem
rendelkezik egy üzleti évvel (tekintettel
arra, hogy később kezdte meg működését),
úgy akkor minősül alkalmasnak,
amennyiben a közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a fentiekben megjelölt összeget
eléri.
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alkalmasságát. Az érintett részvételre
jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
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A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a
szervezet, amelynek adatait a részvételre
jelentkező a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a
Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt a
részvételre jelentkező teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (7)
bekezdésére, miszerint azokban az
esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a
36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők
hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is
köteles az ajánlatkérő elfogadni az előírt
igazolási módok helyett.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása: 2 M1) A részvételre jelentkezőnek

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2

a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontja alapján csatolni
kell a részvételi felhívás megküldésétől
visszafelé számított 3 év legjelentősebb,
üzemanyagkártyával történt dízelgázolaj
értékesítés tárgyú referenciáinak
igazolására, a 321/2015. (X. 30.)
Kormány Rendelet 23. § szerint - a
szerződést kötő másik fél által adott
igazolást, vagy ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23.
§ szerinti igazolás vagy nyilatkozat
minimális tartalma:
- a szerződés tárgyának (mennyiségének)
részletes bemutatása
- az ellenszolgáltatás nettó összege
- adott esetben a saját teljesítés értéke Ftban meghatározva
- a teljesítés ideje (év/hónap)
- a teljesítés helye
- a szerződést kötő másik fél
megnevezése, valamint a részéről
információt adó személy neve és
telefonszáma
- a szerződést kötő másik félnek a
munkára vonatkozó minősítése,
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e
Amennyiben a referenciaigazolás /
nyilatkozat szerinti szerződés tárgya
bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkor a referenciaigazolásban /
nyilatkozatban meg kell adni a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó
részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben egy gazdasági szereplő
referenciaként olyan korábbi
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben az
Ajánlatkérő csak azt fogadja el az

A részvételre jelentkező (közös részvételre
jelentkező) alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha:
M/1) nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé
számított megelőző három évből (36
hónapból), az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített - dízelgázolaj
üzemanyagkártyával történt értékesítése
tárgyú - legalább egy db, minimum nettó
19MFt, azaz Tizenkilencmillió forint értékű
referenciával.
M/2)nem rendelkezik kamerás rendszerrel
ellátott és nyári időszakban - április 01-jétől 09. 30-ig -, minimum 6:30 - 21:00 óráig, téli
időszakban pedig folyamatos nyitva tartással
üzemelő üzemanyagkúttal.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt.
65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a
műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeknek a közös részvételre
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a részvételre
jelentkezők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az részvételi jelentkezésben
ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell a részvételi jelentkezésben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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alkalmasság igazolásaként, amely
konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kielégíti az
előírt alkalmassági feltételeket,
figyelemmel a Kbt. 140. § (9)
bekezdésében meghatározottakra is. A
Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a
projekttársaság teljesítését az alkalmasság
igazolására referenciaként a
projekttársaság mindazon tulajdonosai
bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel
mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság
időközben megszűnt. Amennyiben az
alkalmasság igazolása a vizsgált
időszakon túlnyúló szerződéssel történik,
az alkalmasság igazolása körében csak a
vizsgált időszakra eső teljesítés vehető
figyelembe, ezért az igazolás során a
megadott időszakra vonatkozó adatokat
kell megadni.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet
21. § (1) bekezdés c) pontja alapján
műszaki-technikai felszereltségének
leírása keretében:
a) cégszerű nyilatkozatot az ajánlatkérő
Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. szám
alatt található székhelyétől számított
legfeljebb hat km-n belül található
üzemanyagtöltő állomásokról,
elhelyezkedésük (pontos cím) és
elérhetőségük (telefonszám, faxszám,
email cím,téli és nyári
nyitvatartási idő) és felszereltségük
ismertetésével és legalább 13x18 cm
nagyságú előnézeti fényképükkel.
A részvételi jelentkezés szerinti gazdasági
szereplők közül elegendő csak annak
benyújtani a vonatkozó igazolást, amely
az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Valamennyi alkalmassági feltétel
igazolásához:
A csatolt dokumentumokat olyan
tartalommal és részletességgel kell
benyújtani, hogy egyértelműen
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megállapítható legyen az előírt
alkalmassági feltételnek való megfelelés.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.
§ (1) bekezdése alapján azokban az
esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a
36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők
hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is
köteles az ajánlatkérő elfogadni az előírt
igazolási módok helyett.
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban a gazdasági szereplő
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. A gazdasági szereplő az
alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az eljárást megindító felhívásban előírt
saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (6) bek. alapján
felhívja a részvételre jelentkezőket az
alkalmassági feltételeknek a részvételi
jelentkezésben való igazolására.
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III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató
ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott,
amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai
integrációja
[ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2
Késedelmi kötbér:
Amennyiben az Eladó a Vevő által megrendelt üzemanyagkártyák rendelkezésre
bocsátásával, cseréjével a szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelembe
esik,- úgy a késedelem minden napjára kártyánként az engedmény mértékének megfelelő
összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
A Vevő az Eladó aktuális számlája összegéből az Eladó által nem vitatott összegű
késedelmi kötbért levonhatja.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése az Eladónak felróható okból meghiúsul, így különösen
Eladónak felróható lehetetlenülés, az Eladó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása,
vagy az Eladó egyéb felróható magatartása esetében az Eladó meghiúsulási kötbért köteles
fizetni az ajánlatkérőként szerződő Vevő írásbeli felszólítása alapján.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződéses mennyiségből az adott évben még fel
nem használt résznek a kötbér igény érvényesítése napján érvényes egységárakkal
kalkulált nettó vételárának 5%-a
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Eladó által kiállított számla az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
58.§-a szerinti határozott időszakos elszámolás szabályai alá tartozik. A határozott idős
elszámolásban történő megállapodást a felek a megkötött szerződésben rögzítik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az egyedi megrendelések - melyeket a 13 db rendszámos és 2 db nem rendszámos
kártyákon ad le a vevő - elszámolásának bizonylatolása az egyes tranzakcióknál, a gázolaj
vásárlások igénybe vétele során, az üzemanyagkúton kiállított bizonylat (nem adóügyi
üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat) alapján, - melyből a vevő képviselője átvesz egy
példányt - teljesítettnek tekintendő. Eladó a számlát az üzemanyagkúton kiállított nála
maradt bizonylat példányok alapján magyar forintban (HUF), havonta két alkalommal
(tárgyhó 15-ét, illetőleg tárgyhó utolsó napját követően) utólag állítja ki. Eladónak a
számlához kötelezően csatolni kell a számlarészletezőt.
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Vevő a szerződésben meghatározott módon, időszakra és tartalommal történő teljesítést
követően, számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 15 naptári napos fizetési
határidővel, átutalással fizeti meg Eladó részére az ellenértéket, figyelemmel a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre (Kbt. 135. §, valamint Ptk. 6:130. §).
A nyertes ajánlattevő által kiállított számlának és/vagy részletező mellékletének
(tranzakciós lista) legalább a következőket tartalmazni kell:
• az üzemanyag-vásárlások tételes felsorolása az ár feltüntetésével
• az egyes üzemanyag-vásárlások mennyiségének árral történő szorzata
• kedvezmény összege
• tankolás időpontja
• üzemanyag kártyaszám
• rendszámos üzemanyagkártya használata esetén rendszám és km óraállás megjelölésével
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.
§ rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind
önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az árunak és az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásnak meg kell felelnie a következő
jogszabályoknak:
- A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény,
- A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011 (VI.28.) NFM rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek
nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Nyílt eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Meghívásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:

(közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)
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( ) Nyílt eljárás
( ) Meghívásos eljárás
( ) Tárgyalásos eljárás
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség

(x) Tárgyalásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás: A Kbt. 114.§ (5) bek. szerint a
tárgyalásos eljárás bármely esetben alkalmazható.
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet
meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
[ ] Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag
tárgyalásos eljárás esetében)
[x] Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján,
tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: (2017.05.30.) Helyi idő: (12:30)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére
történő megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum: ()
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: 1 HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (2017.05.30.) Helyi idő: (12:30) Hely: Aries Nonprofit Kft 2310
Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. földszinti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések
bontása során a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdése szerint jár el. A részvételi jelentkezések
felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
[ ] A megrendelés elektronikus úton történik
[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
[ ] A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
[ ] Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan
jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik
be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
[ ] Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
[ ] Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
[x] Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
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igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése (x) igen ( ) nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. § (6)
bekezdés szerinti korlátozást Ajánlatkérő nem alkalmaz.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész
eredménytelenségére vonatkozó információ 2
[ ] Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám: 2 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot megadásra kerül: 2 Az 1. és 2. bírálati szempont esetében a pontok
kiosztásának módszere a fordított arányosítás módszerével történik. Ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre 10 pontot ad, a leggyengébb ajánlatra 1 pontot ad, a többi
ajánlat tartalmi elemére pedig a közbeszerzési dokumentumban található képlet alapján
számolja ki a pontszámokat.
A 3. bírálati szempont esetében a pontok kiosztása a sorbarendezés módszerével történik.
A legtöbb - 10 - pontot az ajánlatkérő székhelyéhez a Google Maps útvonaltervező
program szerint - közúton a legközelebb fekvő üzemanyagtöltő állomást üzemeltető
ajánlattevő kapja. A második legközelebb található üzemanyagtöltő állomást üzemeltető
ajánlattevő 8 pontot, a harmadik
legközelebb található üzemanyagtöltő állomást üzemeltető ajánlattevő 6 pontot, a
negyedik legközelebb található üzemanyagtöltő állomást üzemeltető ajánlattevő 4 pontot,
az ötödik legközelebb található üzemanyagtöltő állomást üzemeltető ajánlattevő 2 pontot,
a hatodik legközelebb található üzemanyagtöltő állomást üzemeltető ajánlattevő 1 pontot,
az összes többi ajánlattevő pedig egységesen 0,5 pontot kap.
Amennyiben valamely részszempont esetében valamennyi ajánlat azonos megajánlást
tartalmaz, úgy e részszempontra minden ajánlattevő maximális pontszámot kap.
A fenti módszerrel kiszámított pontszámok – a kerekítés szabályai szerinti - egész számra
kerekítést követően, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek
beszorzásra, az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó
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pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az ajánlatra adható
összpontszám.
Az eljárás nyertese a legmagasabb összpontszámot elérő ajánlattevő.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
[ ] Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett
költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
[ ] Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
[ ] Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Ajánlatkérő a részvételi szakaszban közbeszerzési
dokumentumot bocsát a részvételre jelentkezők részére. A közbeszerzési dokumentumot
részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy a részvételi
jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak igazoltan át kell vennie. A közbeszerzési
dokumentum másra át nem ruházható. Közös részvételi jelentkezés esetén elegendő, ha a
dokumentációt egy részvételre jelentkező veszi át igazoltan.
2.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentum
teljes egészében letölthető a www.arieskft.hu elérési helyről. A dokumentáció elektronikus
úton történő letöltését a dokumentumban található "visszaigazoló adatlap" kitöltésével és a
titkarsag@arieskft.hu és az info@movui.hu elektronikus levélcímekre történő
visszaküldésével igazolni kell. A kitöltött adatlapot és megküldésének igazolását csatolni
kell a részvételi jelentkezéshez.
3.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint
biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja a jelentkezőket.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező
a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ilyen esetben is
elrendeli az újabb hiánypótlást.
4.) A részvételi jelentkezéseket a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva a Kbt.
68. § (2) bekezdés alapján 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan,
roncsolásmentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon.
A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján a részvételi jelentkezéshez egy példányban csatolni
kell az eredeti példányról képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt
elektronikus példányt, mely jelszó nélkül olvasható. Az elektronikus példánynak
AcrobatReader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lennie.
Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus
példány a papír alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés
lenne, a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó.
Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első,
vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak
alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
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A részvételi jelentkezés minden információt tartalmazó oldalát folyamatos
oldalszámozással kell ellátni és a részvételi jelentkezéshez tételes oldalszámra hivatkozó
tartalomjegyzéket kell csatolni.
A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi jelentkezés beadása
előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Dízelgázolaj üzemanyagkártyával történő
beszerzése 12 hónapra. Adásvételi keretszerződés” - „Határidő előtt nem bontható fel!
Részvételi határidő: 2017.XXXX.”
Postai feladás esetén a borítékon a következő címet kell feltüntetni: Aries Nonprofit Kft
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Személyes benyújtás helye: Aries Nonprofit Kft 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
A részvételi jelentkezéseket munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és
amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, a részvételi határidő
lejártának napján 9 órától a részvételi határidő lejártáig lehet benyújtani.
5.) A részvételi jelentkezéshez az alábbiakat kell csatolni:
- a gazdasági szereplők vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát, vagy aláírás mintáját aki(k) a részvételi jelentkezést aláírják.
- amennyiben a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkező (közös részvételre
jelentkező) alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más
személy írja alá, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
- Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben
meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani a részvételi
jelentkezésben.
6.) Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven
történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell az
ajánlatban. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében
az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben
megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a
felelős.
7.) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen a garanciavállaló vagy a kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
8.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételi határidő lejártát a
http://www.pontosido.hu weboldal „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg.
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9.) A III.1.2 (P1) és a III.1.3. (M1), és (M2) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10.) Amennyiben a részvételre jelentkező - átalakulásra hivatkozással és tekintettel jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell a
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen
a szétválási, kiválási vagy egyesülési szerződést, átalakulási cégiratokat.
11.) Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be
részvételi jelentkezést, azonban érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a Részvételre
Jelentkező ajánlatot tesz. (Kbt. 73. § (3) bekezdés.)
12.) Az eljárásban való részvétel minden költsége a Részvételre Jelentkezőt terheli.
13.) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésére, valamint a
Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat.
14.) Amennyiben közös részvételre jelentkezés benyújtására kerül sor, úgy a közös
részvételre jelentkezők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a
következőket tartalmazza:
- a közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses
kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra
kerülnek,
- a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése,
valamint a cégjegyzésre jogosult - részvételi jelentkezést aláíró - személy(ek) neve,
beosztása, telefon és telefax száma, címe.
15.) A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni. A
nem HUF-ban rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB
által, az eljárást megindító felhívásfeladásának napján közzétett devizaárfolyamok
képezik. A referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján
hatályos MNB devizaárfolyam. Az árbevétel tekintetében az átszámítás alapja az adott év
utolsó napján hatályos MNB devizaárfolyam. Amennyiben valamely devizát az MNB nem
jegyez,úgy az átszámítás alapját az adott devizára a Részvételre Jelentkező letelepedése
szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján
érvényes devizaárfolyamon számított euró árfolyamból számított HUF ellenérték képezi.
16.) Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőket a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján az eljárás
részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről a részvételi jelentkezések
elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére
elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
17) Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: az összegezés megküldését
követő 5 munkanapon belül.
18.) A tárgyalások során az Ajánlatkérő a szerződéses feltételekről, a teljesítés pontos
menetéről és az ajánlati árról kíván tárgyalni.
19.) A részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottakra
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek
előírásai irányadók.

VI.4) E felhívás közvetlen megküldésének dátuma: 2017.05.18.
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20
21

súlyszám helyett fontosság is megadható

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont,
súlyszám nem szükséges
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