
1

kiszálló jármű

Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/79
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2008.07.11.
Iktatószám: 10619/2008
CPV Kód: 34131000-4
Ajánlatkérő: Országos Vérellátó Szolgálat
Teljesítés helye: Az Ajánlattevő belföldi telephelyén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2008.08.22.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat

Postai cím: Karolina út 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1113

Ország: Magyarország

Címzett: Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési osztály (A. épület, I. emelet, 17. szoba)

Telefon: 06-1-372-4292

E-mail: foigazgato@ovsz.hu

Fax: 06-1-372-4419

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
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Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 )

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés szállítási szerződés

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés x

Adásvétel x

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye Az Ajánlattevő belföldi telephelyén

NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió
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A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása x

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma

VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama:

Időtartam év(ek)ben:

VAGY hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya Kiszálló jármű beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal.
A részletes műszaki specifikációt az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34131000-4
További
tárgyak:

II.1.7)

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) nem

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1)

Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben): 4 darab új, első
alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállításár alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi.

II.2.2)

Vételi jog (opció) (adott esetben) nem



4

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban:

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy
napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: 4

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi, hibás teljesítésre
vonatkozó és meghiúsulási kötbér és jótállás az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást utólag, 30 napon belül átutalással
fizeti meg.Fentieknél kedvezőbb fizetési feltételekre Ajánlattevő tehet ajánlatot. A Kbt. 53.§ (1)
bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ellenszolgáltatás halasztott
fizetésében kíván megállapodni.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben) Ajánlatkérő nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg a gazdasági társaság
létrehozását. Amennyiben több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, az ajánlatban rögzíteni kell, hogy
a szerződés megkötésére melyikük bír felhatalmazással, és hogy a közös ajánlatot tevők együttes
kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró 
okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 66. § (2) bekezdése illetve a Kbt. 67. § (4)
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bekezdése szerinti szervezet: 
- akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó: 
- akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn; 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: 
- akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; 
- akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn. 
A megkövetelt igazolási mód: 
A Kbt. 63.§ (1)-(6) bekezdése szerinti igazolások és nyilatkozatok. Az igazolásokat egyszerű
másolatban, a Kbt. 63.§ (2) bekezdés c) pontja és (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat közjegyző
által hitesített formában kérjük benyújtani!

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevők –
közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyike - és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozók (a továbbiakban együtt: ajánlattevő) pénzügyi, gazdasági alkalmasságukat
önállóan, külön-külön az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
az ajánlattevő valamennyi számlát vezető pénzintézetének az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján arról hogy:
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláit,
- határidőre eleget tesz-e fizetési kötelezettségeinek az ajánlattevő,
az ajánlattevő bankszámláján volt-e a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül 30 napot
meghaladó időtartamú sorban állása

vagy
a Kbt. 66. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a hatályban lévő felelősségbiztosítási szerződés
meglétét igazoló dokumentum (biztosítási kötvény másolata, vagy a szerződő biztosító társaság
igazolásának másolati példánya)
A dokumentumokat egyszerű másolatban kérjük benyújtani!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmas a szerződés teljesítésére az
ajánlattevő(k), közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók,
amennyiben
- a pénzintézeti nyilatkozatok tartalma alapján

• mind az ajánlattevők – közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyike - mind a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók határidőre eleget tesznek fizetési kötelezettségeinek
• sem az ajánlattevőknek – közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők egyikének sem - sem a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak nem volt egyik bankszámláján sem a
nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állása,
vagy
- rendelkezik a III.2.2) az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód pontja szerinti érvényes felelősségbiztosítással.
A fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőknek, a közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak külön-külön kell megfelelnie.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság



6

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevők,
közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók műszaki, illetve
szakmai alkalmasságukat együttesen az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
a.) A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pont tekintetében az ajánlathoz mellékelni kell a megajánlott
gépjármű ajánlati dokumentáció III. fejezetében meghatározott tartalmú leírását.
A leírást egyszerű másolatban vagy CD-ROM-on kérjük benyújtani!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmas a szerződés teljesítésére,
amennyiben
a)az általa megajánlott jármű a III.2.3.a) pont szerinti termékleírás alapján megfelel az ajánlatkérő
által az ajánlati dokumentáció III. fejezetében előírt szakmai követelményeknek.
A fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőknek, a közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak együttesen kell megfelelnie.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? nem

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét? nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt x

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?

igen

nem

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk
rovatban kell megadni

A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)

Létszám
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VAGY: minimum

és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)

Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x

x az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

szempont:

A II. 2.1. pontban
meghatározott
mennyiségre
vonatkozó bruttó
ellenszolgáltatás
teljes összege

súlyszám: 10

szempont:

Vállalt jótállás
időtartama
(egész
hónapokban
megadva)

súlyszám: 8

szempont:
Szervizperiódus
hossza km-ben
megadva

súlyszám: 5

IV.2.2)

Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 16/OVSZ/2008. „Kiszálló
jármű”

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Ajánlati/részvételi felhívás

VAGY Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)
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A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd
esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2008/08/22 (év/hó/nap )

Időpont: 10,00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 65000

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: Az átvételt megelőző fizetést az Országos Vérellátó Szolgálat Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01491742-00000000 számú számlája javára kell teljesíteni. A
fizetést a közbeszerzési eljárás megnevezésének és számának feltüntetésével kell teljesíteni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

Dátum: 2008/08/22 (év/hó/nap)

Időpont: 10,00óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos
és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum: (év/hó/nap )

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény
254. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:

vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2008/08/22 (év/hó/nap)

Időpont: 10,00 óra

Helyszín: Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21., „A” épület, I.
emelet, Főigazgatói Tárgyaló.)

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. § (2) bekezdésében
meghatározott személyek.

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1)

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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VI.2)

a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot:

VI.3) További információk (adott esetben)

VI. 3.1)

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő a hiánypótlást biztosítja.

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre Kbt. 83. § szerint teljes körben.

VI.3.2.)

Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja 2008/09/03 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra.

VI.3.3.)

Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja az eredményhirdetést követő naptól
számított 8. napon 11.00 órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első
munkanapon.

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont:

Helyszín:

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

VI.3.5.)

Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja

VI.3.6.)

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

VI.3.7.1.)

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen

VI.3.7.2.)

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk Az ajánlatkérő a
dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása vagy készpénz ellenében
adja át a jelen felhívás I.1) pontja szerinti címen, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9.00 - 14.00
óra között, pénteken 9.00 – 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 órától
10.00 óráig, valamint a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint.

VI.3.8.1.)

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: Az egyes részszempontokra adható pontszám: 1-10

VI.3.8.2.)

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot Ajánlatkérő a relatív értékelés módszerét alkalmazza az alábbiak 
szerint: A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a 
legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb 
ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerülnek meghatározásra. Az ajánlatkérő az 1
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részszempontnál a paraméter nagysága és a kiosztott pontszám között fordított arányosítást, míg a
2, 3 részszempontnál egyenes arányosítást alkalmaz. A 2. értékelési résszempontnál a jótállás
tekintetében a minimumkövetelmény 24. hónap jótállás biztosítása akként, hogy a jótállásnak teljes
körűnek kell lennie kilométer megkötés nélkül. Az értékelés során az esetleg megadott
kilométermegkötés nem kerül figyelembe vételre. Amennyiben a jótállás időtartama csak a
kilométermegkötéssel együttesen értelmezhető az ajánlat érvénytelen. Az egyes
részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra kerülnek.

VI.3.9.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb(ak)-e? igen

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban

a)

az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen

b)

a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen

VI.3.11.)

Egyéb információk: 1)Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli. 
2)A részletes szerződési feltételeket és a benyújtás formai követelményeit az ajánlati 
dokumentáció tartalmazza. 
3)Az ajánlattevő által benyújtandó dokumentumok felsorolását az Ajánlati Dokumentáció 
tartalmazza. 
4)Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. 
5)Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés értékének 10 %-át nem 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében köteles nyilatkozni ajánlatában 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 
nyilatkozatokat eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kérjük csatolni! 
 
6)A Kbt. 66.§ (2) bekezdése vagy a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alkalmazása esetén az erőforrást 
biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát közjegyző előtt kell megtenni, közjegyzői 
okiratba kell foglalni. Az ajánlattevő ebben az esetben is köteles igazolni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
7)Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben 
az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is 
meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 
8)A szervizperiódus értékelésének alapja a kilométer intervallum. A legnagyobb kilométer 
intervallum kapja a maximális pontszámot. Szervizperióduson az a kilométer teljesítmény értendő, 
aminek megtétele után a gépkocsit kötelező jelleggel szervizbe kell vinni, átvizsgálásra, 
olajcserére. 
9)A gépjárművek forgalomba hozatalával kapcsolatos költségek a Szállítót terhelik, e költségeket a 
szerződéses ár tartalmazza. Kivételt képez ez alól a vagyonszerzési illeték, amely alól a Megrendelő 
mentességet élvez.
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10)Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a gépjárműre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlott gépkocsi
üzemanyag-fogyasztásról (l/100 km) és CO2 kibocsátásról (g/km) a 12/2002. (III. 14.)
GM-KöViM-KöM együttes rendeletének megfelelően. 
11) A teljes körű garancia a gépkocsi egészére, minden fődarabjára, alkatrészére vonatkozik.

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/07/02 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a
versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Címzett:

Telefon:

E-mail:
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Fax:

Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 1

meghatározás

1)

A rész meghatározása

2)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

3)

Mennyiség vagy érték

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónap(ok)ban:

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5)

További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
----------------------
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