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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tárgy: „ÉTV Kft. részére három darab új, furgon jellegű teherautó szállítása” tárgyú
közbeszerzési eljárás
Tisztelt Címzett!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. (továbbiakban
rövidítve: ÉTV kft.) mint ajánlatkérő a Kbt. 122/A. §-a alapján hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja fel
„ÉTV Kft. részére három darab új, furgon jellegű teherautó szállítása”
tárgyában.
Felkérjük Önöket, hogy a jelen ajánlati felhívásunkra szíveskedjenek írásos ajánlatot benyújtani.
Az ajánlattételre vonatkozó adatok, feltételek, információk az alábbiak szerint:
1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE CÍME TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA:
Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. (rövidített alkalmazásban: ÉTV Kft.)
2030 Érd Fehérvári út 63/b-c.
Tel: +36/23/521-773
Fax: +36/23/521-774
Képviseletre jogosult: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató
Kapcsolattartó: Jónás József műszaki szolgáltatási igazgató
E-mail: jonas.jozsef@erdivizmuvek.hu
Központi e-mail: dunapart@erdivizmuvek.hu
2. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Szállítási szerződés keretében az ÉTV Kft. részére három darab új, furgon jellegű teherautó
szállítása.
A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE (AMENNYIBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ
DOKUMENTÁCIÓT NEM KÉSZÍT, A KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS, ILL. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK,
TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK)
3.

A beszerzés tárgya három darab új, furgon jellegű teherautó szállítása, alvázzal és a hozzá tartozó
karosszériával, az új járművek forgalomba helyezésével.
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
4. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A három darab új teherautó szállítási véghatárideje a szerződés aláírásától számított 120 nap.
5. A TELJESÍTÉS HELYE
2030 Érd, Fehérvári u. 63/b-c.
6. RÉSZAJÁNLATTÉTEL ILL. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
A részekre történő ajánlattétel nem biztosított.
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
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7. A SZERZŐDÉS TÍPUSA, KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Árubeszerzés
Fő szójegyzék
Fő tárgy

34100000-8

További
tárgy(ak)

34136000-9

Kiegészítő szójegyzék
(adott esetben)

8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILL. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA
HIVATKOZÁS

A számla, az igazolt teljesítést követően, átutalással, a Kbt. 130. §-ával összhangban kerül
kiegyenlítésre. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék.
A számla benyújtásánál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ alkalmazása
kötelező.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint
(HUF).
9. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA
Az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja az alábbiakban meghatározott
részszempontok szerint:
Részszempont meghatározása
1. Nettó ajánlati ár (Ft)
2. Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011.(III.30.)
Korm.rend. alapján az alábbi alszempontok szerint:
2.1 Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: liter/100 km)
2.2 Szén-dioxid kibocsátás (g/km)
2.3 Nitrogén-oxidok (NOx) (g/km)
2.4 Nem-metán szénhidrogének (NMHC) (g/km)
2.5 Részecske kibocsátás (g/km)

Súlyszáma
85
15
7
2
2
2
2

A résszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 1-10-ig. Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.
Ajánlatkérő valamennyi részszempont tekintetében az arányosítás elve alapján fog értékelni, azaz
az adott részszemponton belül a legjobb ajánlat kapja a maximális pontot, a többi ajánlat ehhez
viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. Az 1. részszempont és a 2. részszempont
alszempontjai esetében a legalacsonyabb megajánlás kapja a lehetséges maximális pontszámot.
Az 1. részszempont és a 2. részszempont alszempontjai esetében alkalmazandó képlet:

azaz
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb:
a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
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Ajánlatkérő a részszempontokhoz tartozó ajánlati elemeket a fent meghatározott ponthatárok
között értékeli, majd az értékelés eredményeként kapott pontszámot súlyozza a megadott
részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd azokat ajánlatonként összesíti.
10. AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT KIZÁRÓ OK(OK) ÉS IGAZOLÁSI MÓDJA(I)
KIZÁRÓ OKOK:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjában foglaltak
hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki az 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
IGAZOLÁSI MÓD:

Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá.
Ajánlattevőnek az 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjának vonatkozásában a hivatkozott
Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjának, illetve 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
eljárnia.
Ajánlattevő adott esetben a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint az ajánlatában nyilatkozni köteles
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése kizáró okok hatálya alá.
A dokumentumokat, nyilatkozatokat a jelen eljárásra vonatkozóan, legalább egyszerű másolati
formában kell benyújtani [Kbt. 36. § (3) bekezdés].

11. AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
11.1. PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁG:
ALKALMASSÁGI FELTÉTEL:
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje saját tőkéjének összege az utolsó kettő
lezárt üzleti év bármelyikében kevesebb, mint a jegyzett tőkéjének összege. A 310/2011. (XII. 23.)
Korm. r. 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az Ajánlatkérő által megkövetelt – a közbeszerzés tárgyából
származó általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétel mértéke: 15.000.000 Ft.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 55. § (4) bekezdésére.
IGAZOLÁSI MÓD:

P.1. Ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje utolsó kettő lezárt üzleti év számviteli szabályok
szerinti beszámolójának egyszerű másolati példányát (kiegészítő mellékletek és adott esetben
könyvvizsgálói jelentés nélkül). [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pont]
Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ebben az esetben Ajánlattevő
nyilatkozzon az ajánlatban arról, hogy a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat honlapján (http://ebeszamolo.kim.gov.hu címen) megtalálhatók-e. [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14.§ (1) bekezdés b)
pont].
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14.§ (2) bekezdés szerinti esetben a közbeszerzés tárgyából származó
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel nagyságáról kell ajánlattevőnek nyilatkoznia.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
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kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 55.§ (5)-(6)
bekezdéseire.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (8) bekezdése alapján – a fenti igazolási mód(ok)
helyett – elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát is arról, hogy ajánlattevő megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek.

11.2. MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG:
ALKALMASSÁGI FELTÉTEL:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás kiküldésének napjától
visszafelé számított 36 hónapban, összesen legalább nettó 15.000.000,- Ft értékben teljesített
furgon jellegű teherautó értékesítésére és/vagy szállítására vonatkozó pozitív tartalmú
referenciával.
IGAZOLÁSI MÓD:

M1. Ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlattételi felhívás
kiküldésének napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, teljesített szállításainak
ismertetésével, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak minimum tartalmaznia kell:
- a szerződés (szállítás) tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható,
- szerződés kötő másik fél nevét és címét,
- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,
- az ellenszolgáltatás (szerződés) értékét,
- adott esetben a saját teljesítés értékét,
- a teljesítés helyét és időpontját,
- nyilatkozatot a referencia munka szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről.
[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pont, 16.§ (5) bekezdés

Az ismertetendő referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni
[310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bekezdés a) pont, illetve 16.§ (5) bekezdése] .
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseire.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (6) bekezdése alapján – a fenti igazolási mód(ok)
helyett – elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát is arról, hogy ajánlattevő megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek.
12. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2014. október 20. 1000 óra
13. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 800 és 1500 óra között, pénteken 800 és 1200 óra
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig a 800 és 1000 óra között az alábbi címen
lehet személyesen benyújtani:
Érd és Térsége Víziközmű Kft. Beszerzési csoport irodája
2030 Érd, Mecset utca, Vízmű-telep, I. emelet
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérőnél személyazonosításhoz kötött beléptetési
rendszer működik, mely megnövelheti az ajánlat beadásának helyére történő bejutás idejét. Az
ÉTV Kft., 3 db furgon beszerzése – közbeszerzési eljárás, 2014. október

5
ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevők kötelesek
viselni!
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlatevőt
terheli.
14. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
15. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE
2014. október 20. 1000 óra
Helye: Érd és Térsége Víziközmű Kft. Beszerzési csoport irodája
2030 Érd, Mecset utca, Vízmű-telep, I. emelet
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek és szervezetek vehetnek
részt. Az ajánlatok bontási eljárása: a Kbt. 62.§ (1)-(7) bekezdésében leírtak szerint történik.
16. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig áll fenn.
17. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁS, VALAMINT A SZERZŐDÉSBEN MEGKÖVETELT
BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő biztosíték nyújtására vonatkozó
kötelezettséget.
18. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében dokumentációt készített, melyet
térítésmentesen bocsát ajánlattevő rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a dokumentáció
terjedelme miatt a faxon történő megküldése nem lehetséges, ezért Ajánlatkérő a felhívás
megküldésének napján a dokumentációt elektronikus úton szerkeszthető és nem szerkeszthető
formában egyaránt megküldi. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eljárásban eltérés esetén a
nem szerkeszthető formátumú dokumentáció szövege az irányadó. A dokumentáció teljes
terjedelemben történő megismerhetőségét Ajánlattevőnek vissza kell igazolnia.
19. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
a)

b)

c)

Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott felolvasólap tartalma szerint kell ajánlatot tennie.
Ajánlatkérő 0;- Ft-os megajánlást nem fogad el, tekintettel arra, hogy a Kbt. 5. §-a alapján
ajánlatkérő visszterhes szerződést köt. A számszerűsíthető ajánlatokat egész számra
kerekítve kérjük megadni.
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:
a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltakra,
a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy
középvállalkozásnak minősül-e,
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint,
a kizáró okokról,
szükség szerint a Kbt. 55. § (5) bekezdése és 58. § (3) bekezdése szerint.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve a
gazdasági és pénzügyi követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

ÉTV Kft., 3 db furgon beszerzése – közbeszerzési eljárás, 2014. október

6
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csatolja a nevében
kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek
hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati
példányát. Amennyiben az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére vagy egyébre a gazdasági társaság más
munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott
aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást.
e) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a alapján, ha egy gazdasági
szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog
közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell,
hogy szerepeljen.
f) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban csatolt nyilatkozat akkor alkalmas joghatás
kiváltására, ha azt az Ajánlatkérő által elérhető adatok, valamint az ajánlatban becsatolt
dokumentum (pl.: aláírási címpéldány, meghatalmazás stb.) alapján kötelezettségvállalásra
jogosult személy vagy személyek teszik.
g) Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és
kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. A nem magyar nyelven tett nyilatkozatokat ajánlatkérő az
alábbi formában fogadja el: ajánlattevő által készített vagy a készíttetett fordítás ajánlattevő
cégszerűen aláírt nyilatkozatával együtt, melyben az általa benyújtott fordítás tartalmát
magára nézve kötelezőnek tekinti, annak helyességéért felelősséget vállal, illetve a helytelen
fordítás következményeit viseli.
h) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet
létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek megjelölni a
nevükben eljárni jogosult képviselőt és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
i) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
j) Ajánlatkérő jelen felhívás 11.2. pont Igazolási mód M1. pontjában az „visszafelé számított 36
hónap” kitétel alatt a jelen az ajánlattételi felhívás kiküldésének napjától számított, a kiküldést
megelőző 36 hónapot érti. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak
megfelelő számú szállításra. Az ismertetésnek tartalmaznia kell az M1 pontban meghatározott
adatokat olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható. A bemutatott szállításokat 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (5)
bekezdése szerint kell alátámasztani, igazolni.
Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás 11.2. pont M1. pontjában előírt alkalmassági feltételt
olyan szállítással kívánja igazolni, amely konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítésre
vonatkozik, ajánlatkérő azt fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját
hányadban kielégíti az előírt feltételt. Ebben az esetben a szállítások bemutatásánál adják
meg a saját teljesítés mértékét HUF-ban vagy naturáliában - az alkalmasság megítéléséhez
szükséges műszaki mennyiségi tartalomban.
k) Ajánlattevő a dokumentáció részét képező „A kapcsolattartáshoz szükséges adatok” című
külön nyilatkozatban adja meg a jelen közbeszerzési eljárásban a kapcsolattartáshoz
szükséges adatokat.
l) Ajánlattevő tegyen kifejezett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban
kötendő szerződésre vonatkozó adózási, felelősségi és közzétételi szabályokat megismerte. A
tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza.
m) Ajánlattevőnek ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell, hogy
- vállalja a gépjárművek forgalomba helyezéséhez szükséges teljes eljárás lebonyolítását, a
forgalmi rendszám beszerzését, mindezzel kapcsolatosan az illetékes hatóságok előtti
eljárást;
- a megajánlott gépjárművek gyári kivitelűek, a gyári kialakításon semminemű átalakítás,
átépítés nem történt;
d)
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n)

o)

p)

- a megajánlott gépjárművek teljes körű gyártó által vállalt garanciával rendelkeznek.
- vállalja 24 hónap időtartamra az assistance szolgáltatást (24 órás segítségnyújtás,
elszállítással, csereautó biztosítása nélkül)
Ajánlattevő a dokumentáció részét képező
- felolvasólapot, változatlan tartalommal kitöltve;
- a szerződéstervezet tartalmát elfogadó nyilatkozatot a szükséges adatokkal kiegészítve;
- az ajánlattételi felhívás 11.1. és 11.2. pontjában meghatározott igazolásokat vagy
nyilatkozatokat;
- műszaki ajánlatát, mely tartalmazza: a megajánlott gépjárművekre vonatkozó, a műszaki
paramétereket tartalmazó műszaki leírást és adott esetben prospektust; valamint a kitöltött
műszaki összefoglaló táblázatot;
- az importőr nyilatkozatát a megajánlott gépjárművek típusbizonyítványainak sorszámáról;
- továbbá minden ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
dokumentumot
köteles ajánlatához csatolni.
Az ajánlat formai előírásai: az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell
fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző,
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; Az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet
tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot
(ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő
számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére
egyértelműen lehet hivatkozni. Ennek megfelelően az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell
ellátni, amely alapján a dokumentumok oldalszámozás alapján megtalálhatóak.
Az ennek megfelelően összeállított ajánlatot 1 (egy) eredeti és 1 (egy) az eredetivel
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az eredetivel
mindenben megegyező elektronikus másolati példányt nem szerkeszthető formátumban
(pl.: pdf., jpg., tif. stb.) a dokumentumot tartalmazó elektronikus adathordozón (pl.: CD,
DVD, pendrive) kell csatolni a pályázathoz. Az ajánlat példányait zárt csomagolásban kell
elhelyezni oly módon, hogy az ajánlatok bontásának időpontjában a csomagolásnak
sértetlennek kell lennie. A zárt csomagoláson kérjük legalább az alábbiak feltüntetését:
Ajánlattevő neve és székhelye
Ajánlat a „ÉTV Kft. részére
három darab új furgon jellegű teherautó szállítása” tárgyában
„A hivatalos bontási eljárásig nem bontható fel.”

q)

r)
s)

A Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevő köteles tájékozódni: az adózásra, a
környezetvédelemre,
az
egészségvédelemre
és
a
fogyatékossággal
élők
esélyegyenlőségére, valamint tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdésének megfelelően jár el.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevőnek – saját szakmai
kompetenciája alapján – kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának
nyertessége esetén képes a feladat teljes körű teljesítésére a megkötött szerződésben
szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy
minden – a szerződés szükséges – információ rendelkezésére állt, a dokumentációt
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szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és benne megfogalmazott igényeket
teljesítésre alkalmasnak találta.
t) Ajánlatkérő elsősorban írásban – faxon és emailben – tartja a kapcsolatot ajánlattevővel.
Az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a helyszíni bejárás és konzultáció révén
nyújtott információk ellenére még mindig bizonytalansággal együtt járó kérdésekben a Kbt.
45. §-ának előírásai szerinti úton és módon kérhet kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő
megbízottjától. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban kiegészítő tájékoztatás
kérésére kizárólag az ajánlatok bontását megelőzően van lehetőség. A jelen
közbeszerzési eljárással kapcsolatban kérdést feltenni kizárólag írásban (levélben
vagy fax útján) lehet. Ajánlatkérő a cégszerű aláírás nélkül, e-mailben küldött kérdéseket
nem fogadja el, de elfogadja a cégszerűen aláírt és beszkennelt lebvelet e-mailben
megküldve. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérőnek szóban nem áll módjában
megválaszolni a feltett kérdéseket.
u) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdésében
foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és
ajánlattételi dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az
ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal,
hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
v) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
w) A jelen eljárásban feltüntetett időpontok a közép-európai idő (CET) szerint értelmezendőek.
21. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA:
2014. október 1.

Melléklet: Ajánlattételi dokumentáció (elektronikus úton megküldve, amiről visszaigazolást kér az Ajánlatkérő!)
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