Tisztelt Gazdasági Szereplők!
Az Óbudai Egyetem ajánlatkérő a „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás során beérkezett kérelmek alapján az alábbi
1. sz. kiegészítő tájékoztatást
nyújtja az alábbiak szerint:
1. kérdés:
Amennyiben a 3 gépkocsi csak gyári rendelésre szállítható, elfogad-e Ajánlatkérő a szerződésben szereplő 30
napnál hosszabb szállítási határidőt, vagy a gépjárművek megérkezéséig cseregépjárműveket?
Válasz:
Nem. A szállítási határidő nem módosítható. Csereautó nem megfelelő.
2. kérdés:
Amennyiben Ajánlattevő a megajánlott járművekhez saját márkaszervizzel rendelkezik Budapest területén,
akkor elfogadja Ajánlatkérő, hogy a gépjárműveket ebben a márkaszervizében szervizeljék, ill. javítsák?
Válasz:
Igen, amennyiben a saját márkaszerviz megfelel a szerződéstervezetben meghatározott márkaszerviz
fogalmának, egyéb esetben nem.
3. kérdés:
Amennyiben Ajánlatkérő nem fogadja el Ajánlattevő saját márkaszervizét, kérjük, adják meg azoknak a
márkaszervizeknek a nevét, címét, ahol szervizelni és javíttatni kívánják a gépjárműveket.
Válasz:
Elfogadja ajánlatkérő, amennyiben a saját márkaszerviz megfelel a szerződéstervezetben meghatározott
márkaszerviz fogalmának.
Egyéb esetben a megajánlott személygépjármű vonatkozásában a
szerződéstervezetben meghatározott márkaszerviz fogalmának megfelelő márkaszervizet fogad el
ajánlatkérő.
4. kérdés:
Mivel Ajánlatkérő a műszaki minimumkövetelményekben nem adta meg, hogy benzin, vagy gázolaj üzemű
motorral szerelt járműveket szeretne-e használni, jól gondolja Ajánlattevő, hogy ebből a szempontból csak
az Euro 6 környezetvédelmi besorolás, a minimálisan elvárt teljesítmény, a CO2 kibocsájtás és a vegyes
üzemanyag fogyasztás a meghatározó?
Válasz:
Ajánlatkérő beszerzési igényének mind a benzin, mind a gázolaj üzemű személygépjármű megfelel,
amennyiben valamennyi meghatározott műszaki minimumkövetelményt teljesíti.
5. kérdés:
Az „Ajtók száma: 5” műszaki minimumkövetelménynek Ajánlatadó véleménye szerint az 5 ajtós kombi
karosszéria is megfelel. Elfogadja az 5 ajtós kombi kivitelt is Ajánlatkérő?
Válasz:
Ajánlatkérő a kombi kivitelt nem fogadja el.
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6. kérdés:
Kérjük, pontosítsák, hogy mit ért Ajánlatkérő a „Futómű és fékrendszer legalább 16”-os” műszaki
minimumkövetelmény megfogalmazáson! Jól gondolja Ajánlattevő, hogy a legalább 16” csak a keréktárcsák
méretére vonatkozik? (Ha a „Keréktárcsa – legalább alumínium 6,5Jx16” méretű, akkor a féktárcsa nem
lehet szintén 16”-os, csak ennél kisebb.)
Válasz:
Az előírás a keréktárcsa méretére vonatkozik.
7. kérdés:
A „Légkondicionáló berendezés elől-hátul klíma” műszaki minimumkövetelmény megfogalmazásban
elfogadja Ajánlatkérő az „automata 3 zónás” klímaberendezést?
Válasz:
Igen, az ajánlatkérő elfogadja műszakilag egyenértékűnek.
8. kérdés:
Amennyiben a megadott min. 6,5Jx16” kerékméretben az autók nem szállíthatók csak „Acél szükség
pótkerékkel” elfogadja-e ezt Ajánlatkérő a „Normál méretű acél pótkerék” helyett?
Válasz:
Igen, az ajánlatkérő elfogadja műszakilag egyenértékűnek.
9. kérdés:
Kérjük, adják meg, hogy mit értenek az „Oldal- és függönylégzsák a vezetőfülkében” műszaki
minimumkövetelmény megfogalmazáson. (Véleményük szerint ez a sor törölhető, mert helyettesítik az
„Oldallégzsák elől, legalább a vezető oldalán” és a „Függöny, (fej) légzsákok legalább az első üléssorhoz”
műszaki minimumkövetelmények.)
Válasz:
A műszaki leírás módosítására nincs szükség. Ajánlatkérő elfogadja az „Oldal- és függönylégzsák a
vezetőfülkében” műszaki minimumkövetelménnyel egyenértékűnek az „Oldallégzsák elől, legalább a vezető
oldalán” és a „Függöny, (fej) légzsákok legalább az első üléssorhoz” műszaki tartalmat.
10. kérdés:
Mivel a gépjárművek színére vonatkozóan nincs elvárás, jól gondolja Ajánlattevő, hogy nem követelmény a
feláras szín?
Válasz:
Nem követelmény.
11. kérdés:
Kérjük, tegyék egyértelművé, hogy mit ért Ajánlatkérő a műszaki minimumkövetelményeknél „Gumipadló a
vezetőtérben” megfogalmazáson. Elfogadja erre Ajánlatkérő a gyári gumiszőnyeget a vezetőülésnél?
Válasz:
Igen, ajánlatkérő elfogadja.
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12. kérdés:
Kérjük, tegyék egyértelművé hogy mit ért Ajánlatkérő a műszaki minimumkövetelményeknél „Gumipadló az
utas-/csomagtérben” megfogalmazáson. Elfogadja erre Ajánlatkérő a gyári gumiszőnyeget az utastérben és
az utólagos gumiborítást a csomagtérben?
Válasz:
Igen, ajánlatkérő elfogadja.
13. kérdés:
Kérjük, tegyék egyértelművé, hogy mit ért Ajánlatkérő a műszaki minimumkövetelményeknél „Hátsó, felfelé
nyíló ajtó” megfogalmazáson.
Válasz:
A hátsó, felfelé nyíló ajtó megfogalmazáson a csomagtér ajtaját érti ajánlatkérő.
14. kérdés:
Van-e mód a leadási határidő módosítására, november 2. helyett november 9-re. Erre azért lenne
szükségünk, mert az X. - mint finanszírozó és közös ajánlattevő -, részéről jelenleg szabadságon tartózkodik
az aláírásra jogosult, így nem áll módunkban időre teljesíteni az ajánlatot.
Válasz:
Nincs mód a benyújtási határidő módosítására.
Budapest, 2017. október 27.
Tisztelettel:
Óbudai Egyetem
ajánlatkérő képviseletében
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