AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindítására
I. AZ AJÁNLATKÉRŐ
Ajánlatkérő neve:
Ajánlatkérő címe:
Ajánlatkérő honlapja:
Ajánlatkérői hatósági azonosító:

Óbudai Egyetem
1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
www.uni-obuda.hu
AK01335

II. A KAPCSOLATTARTÓ
Dr. Kopasz Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Tel: 46/565-414; Fax: 46/565-424
Email: kopasz.gabor@mhkt.hu
III. A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS
Személygépjármű tartós bérletének beszerzése
IV. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐSÉGE
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az alábbi elérhetőségen teszi közvetlenül, korlátlanul és
teljeskörűen, térítésmentesen elektronikusan elérhetővé az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
részére: http://www.mhkt.hu/cikkek/gepkocsi.html
V. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE
3 db személygépjármű tartós bérletének és flottaszolgáltatásként szervízszolgáltatás, gumiabroncs
szolgáltatás, assistance szolgáltatás, hozom-viszem szolgáltatás és kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás, valamint CASCO biztosítás beszerzése a Dokumentációban meghatározottak
szerint, 25.000 km/év (összesen 100.000 km) futásteljesítmény mellett.
CPV-kód: 34110000-1 Személygépkocsik
VI. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Tartós bérleti szerződés 3 db új személygépjárműre
VII. A TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA
A személygépjárművek átadás-átvételétől számítva 48 hónap.
VIII. TELJESÍTÉS HELYE
Óbudai Egyetem
1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
IX. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
A beszerzés ajánlatkérő saját költségvetéséből valósul meg.
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Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elismeréséről havonta
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél
teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban
köteles nyilatkozni. Ajánlattevő köteles a havi bérleti díjról szóló számlát havonta a teljesítés
elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az ajánlatkérő részére eljuttatni.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése alapján a nettó 3.000.000.- HUF összegű induló bérleti
díjat a szerződés aláírását követő 15 napon belül kiállított számla ellenében, a havi bérleti díjat pedig
havonta utólag fizeti meg.
Ajánlattevő a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, részszámlát az induló bérleti díj és a havi
bérleti díj vonatkozásában sem nyújthat be és az előre fizetés sem megengedett.
A fizetési határidő a számla ajánlatkérő által igazolt kézhezvételét követő 30 nap.
Ajánlatkérő a szerződés szerinti kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseire is figyelemmel teljesíti.
Ajánlattevő a jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződésből eredő követelését nem
engedményezheti harmadik személyre. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. szerint
meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az ajánlattevőnek.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
X. ALTERNATÍV AJÁNLAT ÉS RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL
X.1. Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
X.2. Ajánlattevő nem tehet részekre ajánlatot. Ennek indoka, hogy a beszerzés tárgya 3 db azonos
műszaki tulajdonságokkal rendelkező ingó dolog tartós bérlete.
XI. AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
Értékelési szempont a legalacsonyabb ár, amelyet nettó HUF/hó összegben kell megadni.
Értékelési szempont indokolása: Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyaként konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék került meghatározásra, ezért
az ajánlatkérő beszerzési igényének csak az ennek megfelelő egyedi termék felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők, vagy szerződési
feltételek nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
XII. KIZÁRÓ OKOK
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott
bármely kizáró ok fennáll, valamint akivel szemben bármely kizáró ok az eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és
a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.
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Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában
nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más szervezetet.
A kizáró okok körében csatolandó nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás megküldésének dátumánál
korábbi keltezésűek.
XIII. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmény:
Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő, ebben
a vonatkozásban nem kell iratokat becsatolni.
Műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági követelmény:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági
követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívása esetén köteles továbbá benyújtani
az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését megelőző három év legjelentősebb
személygépjármű tartós bérleti szerződéseiről szóló ismertetést, vagy a szerződést kötő másik
fél által adott igazolást. Az ismertetésben, vagy igazolásban meg kell adni legalább a
következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, a teljesítés ideje (kezdő és befejező
időpontja év/hónap/nap megadásával), a szerződés tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozat
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Ajánlattevő
az ismertetést, vagy igazolást jogosult már az ajánlatában is benyújtani, ebben az esetben
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés 4. mondatában leírtak szerint jár el.)
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt
rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a szerint megfelel,
ha az alkalmassági minimumkövetelmény szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
közvetlen megküldésétől visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb a
felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított hat éven belül megkezdett, legalább kettő
személygépjármű egyenként legalább 30 hónap futamidő tartamú tartós bérlete teljesítésére
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Nyilvántartásban való szereplés:
Ajánlatkérő ilyen alkalmassági feltételt nem ír elő, ebben a vonatkozásban nem kell iratokat
becsatolni.
XIV. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2017. november 2. 11:00 óra
XV. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, MÓDJA
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Az ajánlat benyújtásának címe:
Óbudai Egyetem
Beszerzési és vagyongazdálkodási osztály
1033 Budapest, Vörösvári út 105. 1.6.
Benyújtás módja:
papír alapú ajánlat, zárt, nem átlátszó borítékban, 1 eredeti és 1 elektronikus példányban.
Az ajánlatnak a jelen pontban meghatározott pontos címre (irodába) a meghatározott határidőig meg
kell érkeznie.
Az ajánlatok munkanapon 9 órától 12 óráig, valamint 13 órától 16 óráig nyújthatók be.
XVI. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Az ajánlattétel nyelve a magyar (Más nyelven nem nyújtható be ajánlat.)
A közbeszerzési dokumentumokban csatolandóként előírt dokumentumokat (okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb.) magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben a csatolandó dokumentumok nem
magyar nyelvűek, ezek esetében szükséges azok magyar nyelvű, legalább az ajánlattevő által igazolt
felelős magyar nyelvű fordítását is becsatolni. A fordítás megfelelőségéért ajánlattevő felelősséggel
tartozik. Kétség esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
XVII. AZ AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK IDEJE ÉS HELYE
Időpontja:
2017. november 2. 11:00 óra
Helye: Óbudai Egyetem
Beszerzési és vagyongazdálkodási osztály
1033 Budapest, Vörösvári út 105. 1.7.
XVIII. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULT SZEMÉLYEK
A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerint.
XIX. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt eljárás
XX. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles.
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett gépjárműre irányadó havi bérleti díj, mértéke napi
5 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelemmel érintett gépjárműre irányadó havi bérleti
díj 50 %-a/alkalom. Amennyiben a késedelmi kötbérek együttes összege eléri a havi bérleti díj 48
hónapra vetített összegének 30%-át, akkor az rendkívüli felmondási jogot biztosít a Bérlő részére. A
késedelmi kötbér több alkalommal is érvényesíthető ugyanazon gépjármű vonatkozásában, illetve
eltérő gépjárművek vonatkozásában egyidejűleg is.
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Bérbeadó felelős lehetetlenné válik, vagy
Bérbeadó a teljesítést megtagadja, vagy a teljesítéssel felhagy, akkor a szerződés meghiúsul és
Bérbeadó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a havi bérleti díj 48
hónapra vetített összege, mértéke 30 %. Meghiúsulás esetén Bérlőt rendkívüli felmondási jog illeti
meg.
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A kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a havi bérleti díj 48 hónapra vetített összegének
30%-át, ennek elérése rendkívüli felmondási jogot biztosít az Ajánlatkérő részére.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek,
ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak
betartásával.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a havi bérleti díj 48
hónapra vetített összegének 30%-át, ennek elérése rendkívüli felmondási jogot biztosít az Ajánlatkérő
részére.
XXI. TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK
1.
Ajánlattevő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a
személygépjármű átvétele előtt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást és CASCO biztosítást köt, és
köteles azt a szerződés megszűnéséig fenntartani. A CASCO biztosítás alapján térítendő kár
önrészesedését (azt az összeget, amelyet egy szerződésszerű káresemény során a Biztosítási szerződés
szerződője visel) az Ajánlatkérő köteles megfizetni. Amennyiben a kár összege nem éri el az
önrészesedés összegét, ezen esetekben káreseményenként a kár teljes összege az Ajánlatkérőt terheli.
Ajánlatkérő a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és a CASCO biztosítási szerződésből származó,
az Ajánlattevőt terhelő minden kötelezettséget köteles betartani - kivéve a díjfizetést -, különös
tekintettel a káresemény határidőben történő bejelentésére és a kárenyhítési kötelezettség betartására
vonatkozó szabályokra.
2.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben előírt nyilatkozatot, eredetiben.

3.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (4) bekezdésben előírt nyilatkozatot.

4.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti információkat.
5.
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát
az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb
vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
bírálatot.
6.
Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. A már ismert alvállalkozók megjelölését ajánlatkérő
nem írja elő. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
7.
Ha a Kbt, vagy annak a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő,
a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható azzal,
hogy az ajánlat eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia.
8.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
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9.
Hiánypótlási lehetőség a Kbt. 71. § szerint biztosított azzal, hogy az ajánlatkérő kizárja a
hiánypótlás lehetőségét arra az esetre, ha ajánlattevő hiánypótlása során az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlásra.
10.

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

11.
Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény
fennáll.
12.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről szóló
nemleges nyilatkozatot kell becsatolni.
13.
Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró
személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1), (3) bekezdéseinek megfelelő aláírási címpéldányát, vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
14.
Az ajánlathoz csatolni kell elektronikus adathordozón a komplett papír alapú, aláírt ajánlat
eredeti példányát beszkenelve, pdf formátumban. Amennyiben az ajánlat elektronikus példánya eltér
az ajánlat papír alapú példányától, akkor ajánlatkérő az ajánlat papír alapú példányát tekinti
irányadónak.
15.
Az eljárásra a magyar jog az irányadó. A felhívásban szereplő határidők vonatkozásában az
egyezményes koordinált világidő szerinti közép-európai idő (UTC+1) az irányadó.
16.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

17.

Ajánlatkérő nem köt ki ajánlati biztosítékot.

AJÁNLATTÉTELI FELHIVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA:
Budapest, 2017. október 20.
Óbudai Egyetem
ajánlatkérő képviseletében
ellenjegyzem

Dr. Kopasz Gábor
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: OO959
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