Tisztelt Gazdasági Szereplők!
Az Óbudai Egyetem „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése” tárgyú 2018. január
22. napján ajánlati felhívással indult nyílt a Kbt. 113. § (2) bekezdése szerinti közbeszerzési
eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, amelyre ajánlatkérő az alábbi
válaszokat adja, és amelyre tekintettel módosítja az ajánlati felhívást és dokumentációt.
1. Kérdés:
A dokumentációt átvizsgálva nem létezik olyan gépjármű ami a megadott specifikációnak
megfelel. Legyen kedves a Csomagtartó térfogat előírást törölni szíveskedjen, így megajánlhatóvá
válik legalább 3 gyártó terméke.
Válasz:
A csomagtartó méretének meghatározása során ajánlatkérő figyelemmel volt arra, hogy a
beszerzésre kerülő személygépjárművek használata során 3-4 ember több napos utazásra fogja
használni azokat, így az ennél kisebb csomagtartó méret kicsinek bizonyul. Van olyan
személygépjármű a piacon, amely rendelkezik az előírt műszaki specifikációval, különösen
megfelelő csomagtér mérettel.
2. Kérdés:
A forgalmazói visszajelzések alapján a kiajánlott gépjárművek vonatkozásában ajánlattevőnek a
megrendeléstől számított 150 napra van szükséges személygépjárművek beszerzésére. Kérjük,
hogy ajánlatkérő ennek megfelelően módosítsa a szerződéstervezetet, a Kbt. 2. § szerint
esélyegyenlőség biztosítása céljából.
Válasz:
Ajánlatkérő célja, hogy beszerzését mielőbb megvalósítsa, a 150 napos szállítási határidő nem áll
arányban ajánlatkérő beszerzési céljával, ugyanakkor az esélyegyenlőség biztosított, hiszen
valamennyi ajánlattevőnek azonos feltételekkel kell ajánlatot tennie és a szerződés megkötnie.
Ajánlatkérő beszerzési igénye alapján legfeljebb 90 napos szállítási határidőt tud biztosítani, ennek
megfelelően módosításra kerül a felhívás és a dokumentáció az alábbiak szerint.
Ajánlatkérő a fenti kiegészítő tájékoztatásokra is figyelemmel a dokumentációt az
alábbiak szerint módosítja:
A Dokumentáció V. fejezetében található Szerződéstervezet 11. és 67. pontjai helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„11. A Bérbeadó a személygépjárművet a Bérlő részére oly módon adja birtokba és használatba, hogy Bérlő a
Bérbeadó által meghatározott időpontban és helyen köteles a személygépjárművet birtokba venni, legkésőbb a jelen
szerződés aláírását követő 90 napon belül. A Bérbeadót a birtokba adásig nem illeti meg a havi bérleti díj.”
„67. A jelen bérleti szerződés alapján Bérbeadó a személygépjárművet legalább 25.000 km/év (összesen
100.000 km) futásteljesítményre (kalkulált futásteljesítmény) tervezve adja bérletbe a Bérlőnek.”

A Dokumentációi 13. oldalán található tényleges tulajdonosi nyilatkozat minta bevezető szövege
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„……………. (képviselő neve), az ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az
Óbudai Egyetem ajánlatkérő „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárása során a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján”

A fenti módosításokra is tekintettel a Felhívás V. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„3 db személygépjármű tartós bérletének és flottaszolgáltatásként szervízszolgáltatás, gumiabroncs szolgáltatás,
assistance szolgáltatás és hozom-viszem szolgáltatás, valamint a futamidőre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást
és CASCO biztosítás szolgáltatásának beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint, legalább
25.000 km/év (összesen 100.000 km) futásteljesítmény mellett.
CPV-kód: 34110000-1 Személygépkocsik”
A Felhívás és a Dokumentáció további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak
hatályban, a fenti módosítások miatt az ajánlattételi határidő nem módosul.
Ajánlatkérő a fenti módosításokat tartalmazó Felhívást és Dokumentációt egységes
szerkezetbe foglalva, valamint a jelen iratot elektronikusan közzéteszi és egyidejűleg
küldi meg a Gazdasági Szereplők részére.
Budapest, 2018. január 26.
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