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Ajánlati/részvételi felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17978719Fax:+36 17807811Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://juniorsportkft.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76500320Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Személyszállítási szolgáltatásKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001145742019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. EKRSZ_
43676183

Izsáki Út 1.

Kecskemét HU331 6000

Ivkovicné Béres Tímea

info@juniorsportkft.hu +36 76500320

http://juniorsportkft.hu/

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
31829573

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Budapest HU110 1054

Kiss Balázs

kozbeszerzes.meditkonzult@
meditkonzult.hu

http://juniorsportkft.hu/
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II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

60140000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001145742019/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001145742019/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

http://juniorsportkft.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Egyéb tevékenység:

sport, szabadidő

Személyszállítási szolgáltatás

EKR001145742019

Szolgáltatás megrendelés

„Személyszállítási szolgáltatások beszerzése” Ajánlatkérő rendelkezésére álló összesen nettó 66.141.732,- Ft keretösszeg erejéig 
személyszállítási szolgáltatások beszerzése. Ajánlatkérő jelzi, hogy a személyszállítási szolgáltatásokat kettő év alatt több alkalommal 
fogja megrendelni. Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeg, illetve a megadott kilométer mennyiség kimerítésére. Ajánlatkérő 
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

60140000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

Beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre bontást. Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és szakmai 
észszerűséggel.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

érvénytelenné nyilváníthatja az ajánlatot a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján, amennyiben az ajánlati árak meghaladják 
szolgáltatásonként a Sportági Szakszövetség által meghatározott Benchmarkokat. A Sportági Szakszövetség által meghatározott, adott
honlapon elérhető Benchmarkokat Ajánlatkérő bontáskor külön is közli.

Személyszállítási szolgáltatások beszerzése

Európa területe

Ajánlattevő feladata a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. személyszállítási feladatainak ellátása. Ajánlattevőnek a szerződés 
teljesítése során az alábbi gépjárművekkel kell rendelkeznie: - 9 fő személyszállítására alkalmas gépjárművekkel, igény szerint 
utánfutó igénybevételével - 20 fő személyszállítására alkalmas gépjárművekkel, igény szerint utánfutó igénybevételével - 50 fő 
személyszállítására alkalmas gépjárművekkel, igény szerint utánfutó igénybevételével melyek esetenként kb. 9 - 400 fő egyidejű 
szállításáig állnak rendelkezésre. A személyszállító eszközöknek az alábbi felszereltséggel kell rendelkezniük, amelyeknek 
működőképesnek kell lenniük. A gépjárművek légkondicionáltak és az utastérben is biztonsági övvel felszereltek legyenek, DVD-vel 
vagy más audio eszközzel rendelkezzenek a komfortosabb utazáshoz, az 50 fős buszon WC használati lehetőség biztosítása szükséges. 
Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos személyszállítás esetén a feladat ellátásának időpontjában az autóbusz első 
forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem haladhatja meg a 15 naptári évet. A személyszállítást minimum EURO IV. 
környezetvédelmi besorolású motorral rendelkező autóbuszokkal kell végezni. A személyszállítás járulékos költségeit (belföldi-külföldi 
autópálya használati díjat, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb útdíjakat) Ajánlatkérő viseli, amelyet az ajánlattevőnek bizonylattal 
kell alátámasztania. Külföldre történő személyszállítás esetén az ajánlattevőnek kell biztosítania a kiindulási hely és a célállomás 
közötti útvonalon lévő országokban előírt autóbuszos személyszállítási követelményeknek megfelelő autóbuszt. Ajánlatkérő többnapos 
versenyek esetén azon megtett utak esetében, amelyek a személyszállítás érdekében merülnek fel, de tényleges személyszállítás nem 
történik („üres buszjárat”) a szerződésben megállapított megbízási díjtételek felének megfizetésére köteles. Többnapos versenyek 
várható időtartama: 25-30 nap/év. A személyszállítások becsült mennyisége összesen: 165.000 km. Ajánlattevőnek a szerződés végéig 
biztosítania kell az ajánlatában szereplő egységáron történő szolgáltatás teljesítését. Ajánlatkérő a teljesítési határidő végéig 
folyamatosan rendeli meg az ajánlattevő által elvégzendő szolgáltatásokat az ajánlatban szereplő Ft/km, Ft/nap, Ft/km és Ft/óra ár 
alapján nettó 66.141.732,- Ft erejéig. A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.

Igen

Igen

A teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszok maximális életkora (év) 15

A teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszok rendelkeznek minimum EURO V-es 
környezetvédelmi besorolással (igen/nem)

5
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr.) 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD.) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) 
bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett 
kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. Az ajánlattevőknek az 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A teljesítés helye: Európa, azonban Ajánlatkérő csak „HU” NUTS kódot tudja rögzíteni az EKR rendszerben. A beszerzés jellege nem 
teszi lehetővé a részekre bontást. Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és szakmai ésszerűséggel.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium: Nem

Igen

Nem

24

Igen

A szerződést az Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki.

Nem

Nem

Nem

Nem
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt 
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett összesen legalább 1 évig tartó és minimum 100.000 kilométeren megtett autóbusszal
történő személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó referenciával. Ajánlattevők több referenciával (maximum 3 referenciával) is 
teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményeket. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kr. 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának 
benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD. benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján
az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű 
hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon 
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban 
a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi 
jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága 
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - 
maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a 
jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel 
és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben 
igazolja megbízhatóságát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (1)-(
2) bekezdésében foglaltakra. M/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év (három év alatt 
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az igazolásnak/nyilatkozatnak 
legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal) - a 
szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét; - szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen); - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a 
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21/A §, 
illetve a 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

alkalmazandó szabályok, az EEKD. használata, valamint a kizáró okok igazolása során a Kr. 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § 
figyelembevételével kell eljárniuk. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) 
bekezdésére. Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében 
igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére 
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Nem

Nem
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz. A nyertes ajánlattevő megrendelésenként jogosult számla 
kiállítására. Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:
130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire. Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A szerződés TAO 
támogatásból a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet jogszabályi előírások
alapján kerül finanszírozásra. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. További információkat a KD tartalmazza.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező 
dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. 2.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú 
nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt. 3. A Kr. szerint a 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 
ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló (nemleges) 
nyilatkozatot. 4. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) 
bekezdés). 5. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi 
határidő lejártáig. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései szerint előírtakat. 7. Alvállalkozó igénybevételére a
Kbt. 138. § szerint van lehetőség. 8. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel 
összhangban kell értelmezni, így ajánlatkérő a 1 hónap alatt 30 napot ért. 9. Az értékelés módszere: - ajánlati ár értékelési szempont 
vonatkozásában: fordított arányosítás - a teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszok maximális életkora (év) értékelési szempont 
vonatkozásában: fordított arányosítás - A teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszok rendelkeznek minimum EURO V-es környezetvédelmi 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdése szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2019.10.31 14:00

HU

2019.10.31 16:00

Az EKRr 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi 
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.09.26

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

besorolással (igen/nem) értékelési szempont vonatkozásában: abszolút értékelés 10. Az Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor 
rendelkeznie kell személyszállítási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással minimum 10.000.000,- Ft/kár és minimum 
20.000.000,- Ft/év összegben. 11. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907. 12. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 
81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el. 13. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban 
található adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot. 14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 
pontját. 15. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az 
önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. 16. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás az EKR karakterkorlátra 
tekintettel nem tartalmaz minden információt. A részletes felhívást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. § szerint.




