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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

http://juniorsportkft.hu/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

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:12092/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.Ajánlatkérő 
neve:

„Kisbuszok beszerzése”Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000722942022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 26338958203

Izsáki Út 1.

Kecskemét HU331 6000

Ivkovicné Béres Tímea

info@juniorsportkft.hu +36 205208111

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

24712626241

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Budapest HU110 1054
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34114400-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000722942022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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/EKR000722942022/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/EKR000722942022/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

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 76850002Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Fodor Péter

kozbeszerzes.
meditkonzult@meditkonzult.hu

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi szervezet

Szabadidő, kultúra és vallás

„Kisbuszok beszerzése”
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NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

34121000-1

34114400-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő ugyanolyan paraméterekkel rendelkező buszokat kíván beszerezni ezért műszaki és pénzügyi okokból nem indokolt a több 
részre bontás.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés

Adásvételi szerződés 2 db új kisbusz beszerzésére  
 
VI.3.9. pont folytatása: 
18.        Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban a gyártó és a típus megadásának hiánya nem hiánypótolható, illetve 
az ajánlatban megadott paraméter hiánypótlás keretében nem változtatható meg. 
19.        Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
20.        Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. 
§ szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre 
szolgáló funkciót alkalmazza. (EKRr 11. § (4) bekezdés). Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles 
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon 
okozna számaára aránytalan sérelmet. 
21.        FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907 
22.        Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi 
tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.  
23.        Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a KD részét képező termékleírást kitöltve, cégszerűen aláírva. Ajánlattevőnek az 
eszközlistában fel kell tüntetni a megajánlott termék megnevezését és típusát, valamint a termék gyártójának megnevezését és 
származási helyét. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan eszközlista tételein és a benne szereplő 
mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben az eszközlistában szereplő specifikációk helyett mást kíván 
megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. Amennyiben az 
eszközlistában szereplő specifikációk helyett mást kíván az Ajánlattevő megajánlani, úgy ennek tényét is köteles feltüntetni az 
ajánlatban szereplő eszközlistában. 
24.        Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban a gyártó és a típus megadásának hiánya nem hiánypótolható, illetve 
az ajánlatban megadott paraméter hiánypótlás keretében nem változtatható meg. 
25.        A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az 
irányadó. 
26.        Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozza meg. 
27.        Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről 
szóló nyilatkozatot. 
28.        Ajánlattevőnek az ajánlata részeként csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt 
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról a kiadott 
nyilatkozatmintában foglaltak szerint. Amennyiben a fent hivatkozott jogszabályi tilalom az ajánlattevő, illetve az általa igénybe vett, a 
szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában fennáll a benyújtott 
ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján. 
A felhívás VI.3.9. pontjában foglalt további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletesen kifejtésre. 

„Kisbuszok beszerzése”



EKR000722942022

Adásvételi szerződés 2 db új kisbusz beszerzésére  
1.        minimum 180 LE teljesítményű (új, Euro 6.)- 21+1 személyes busz   
- szervokormány 
- immobiliser 
- dupla hátsókerék 
- 6 fokozatú manuális sebességváltó 
- elektromosan állítható fényszórómagasság 
- tárcsafék elől / hátul 
- színezett hővédő, hőszigetelt üvegek 
- kanyarstabilizátor elől / hátul 
- digitális tachográf (100 km/h speedlimit) 
- minimum 110 Ah-s akkumulátor 
- állítható kormány 
- sávelhagyásra figyelmeztető hangjelzés 
- jobb oldali elhúzható tolóajtó (hagyományos ne motoros), kétszárnyú hátsóajtó-  
- üzemanyag fogyasztásmérő 
- 3 irányban, súlyra állítható rugózott vezetőülés 
kartámasszal, dupla utasüléssel 
- elektromos ablakok 
- manuális klíma 
- központi zár távirányítóval 
- vezető oldali légzsák 
- tempomat 
- minimum 100 literes tank 
- üvegezett hátsó ajtó 
- ködlámpa 
- vonóhorog 
- CD/MP3-s rádió + rádió előkészítés (2 db hangszóró, antenna) 
- ABS9+EBD+ASR9+ESP9 
- ABS, blokkolásgátló (megakadályozza a kerekek blokkolását fékezés 
közben) 
- EBD, elektronikus fékerő-elosztás (elosztja a fékerőt az első és a hátsó 
tengelyek között) 
- ASR, kipörgésgátló (a motorfordulatszám és a fékerő szabályozásával 
megakadályozza a kerekek kipörgését) 
- MSR, motorfék-szabályozó (a motorfordulatszám szabályozásával 
csökkenti a fékezőnyomatékot ha nincs rá szükség) 
- ESP, elektronikus menetstabilizáló (minden kereket külön fékez, és 
akár a motor fordulatszámát is csökkenti, ha instabillá válik a jármű) 
- HBA, hidraulikus fékasszisztens (megnöveli a fékerőt, ha 
vészfékezést érzékel) 
- Hill Holder, visszagurulás-gátló (a fékeket működteti, hogy a jármű 
visszagurulás nélkül tudjon elindulni lejtőn) 
- LAC, adaptív terhelés vezérlő (felismeri a szállított teher hossz menti 
súlyeloszlását) 
- kanyarstabilizátor elöl / hátul 
- TSM, érzékeli a vontatmány jelenlétét és úgy változtatja meg a 
menetstabilitás fenntartásának stratégiáját, hogy ne befolyásolja 
negatívan a vontató-vontatmány rendszer dinamikáját 
- RMI&ROM, mérsékli a borulásveszélyt túl dinamikus vezetési 
helyzetekben, mint például kikerülési manővereknél, de a 
statikusabb helyzeteknél, mint például az egyre szűkülő 
kanyaríveken is beavatkozik a borulás megelőzésének érdekében 
- méretek: tengelytáv minimum 4.100 mm 
teljes hosszúság minimum 7.230 mm 
magasság minimum 2.745 mm 
belső magasság minimum 1.900 mm 
belső szélesség minimum 1.800 mm 
utastér hossza minimum 4.700 mm 
utastér térfogata minimum 16,0 m3 
- össztömeg: minimum 5.000 kg 
Motor paraméterek 
Közös nyomócsöves dízel motor (Euro 6.) 
Befecskendezés: 
Elektronikusan vezérelt közvetlen befecskendezés (minimum 2.000 bar), 
kipufogógáz-visszavezetés, töltőlevegő-hűtésű diesel motor változó 
geometriájú turbófeltöltővel 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
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A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlati ár (nettó HUF)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Motor térfogat: minimum 2.998 cm3 
Hengerek száma: 4 
Szelepek száma: 16 
Teljesítmény: minimum 180 LE 
Max. forgatónyomaték: minimum 430 Nm 
Kötelező szerviz intervallum: 40.000 - 50.000 km között 
(vezérmű-lánc csere: 400.000 km) 
Busz átalakítás tartalmazza (M2-s kategória, R66 szabvány) 
- a belső burkolat alumínium és préselt lemez héjazattal: mennyezeti 
és oldalfalihőszigetelés, teljes belső kárpitozással (Teljes belső tér, ülések fokozottan kopásálló szövet kárpitozással. A kárpit fokozott 
kopásállósági értékét az ezt jelölő Martindale teszt eredménnyel vagy egyéb módon kérjük megadni.), tetőtér 
plüss kárpitozás, integrált lámpasor, padlózat hőszigetelt, 
famintázatú csúszásmentes műanyagburkolattal 
- a kárpit fajtáját személyesen a Megrendelő választja ki  
- állítható háttámlájú, folyosó felé szélesíthető komfortülések 
kartámasszal, 3 pontos biztonsági övekkel (választható kárpittal) 
- Minden utas ülés azonos, teljes értékű legyen. 
- Az ülések kiosztásáról alaprajz készüljön (ülésrend). 
- ülések hátulján hálós újságtartó nélkül 
- az ülésnél telefontöltő kialakítás nélkül 
- Dupla klíma (elől gyári minimum 4.0 kW/ hátsó kiegészítés minimum 12 kW) 
- Levegős állófűtés (minimum 4,0 kW) 
- A hátsó kiegészítő klíma csak a gépkocsivezető által külön vezérelhető legyen. 
- panoráma, színezett thermo oldalüvegek, minimum 1 db tetőablakkal 
- Dobogó csúszásmentes burkolattal 
(hátsó üléssor alatt/mögött kialakított csomagtárolóval) 
- Kalaptartó légcsatornával, ülésenként kialakított 
spot lámpa + fúvóka + hangszóró 
-  szállítható személyek - 21+1 fő 
- erősen sötétített oldalüveg 
- a téli gumigarnitúra, acél keréktárcsával 
- A Gyermekszállítás felirat és a Gyermekek ábra szabványos felhelyezése előre és hátra 
        Előírásnak megfelelő, érvényesített porral oltó készülék tartóval. 
        2 db kerékkitámasztó ék. 
        Tartalék izzó készlet. 
        Több mint 20 főre előírt Elsősegély csomag. 
        Elakadásjelző háromszög. 
garancia: minimum 100.000 km 
szállítási határidő: 24 hét (legkésőbb 2022.12.30.) 
 
A buszt forgalomba helyezve, érvényes forgalmi engedéllyel, beépített és üzembe helyezett 
hitelesített menetíró készülékkel, szervizkönyvvel kell, hogy átadja a nyertes ajánlattevő. 
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás 
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Igen

Nem

Nem

Igen

168

Nem
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Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. Az 
ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés h)-k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról 
szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. - Ha az ajánlattevő a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, 
akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról. - Ha a 
gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. - Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy 
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A pénzmosásról szóló 
törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpontja alapján tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § 
(4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 
rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 
vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § 
(2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, d) alapítványok esetében az a természetes személy, da) aki 
az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy dc) aki 
tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka 
felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az 
alapítvány képviseletében eljár Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének 
rendelkezéseire, mely szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata 
nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére.  Az Ajánlatkérő igényeinek a teljes mennyisében meghatározott minőségi és műszaki 
követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár 
értékelése szolgálja.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján: 
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt. 
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette  
 
Késedelmi kötbér:        Amennyiben ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során - a teljesítési határidő 
tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér 
mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 1 %-a, de legfeljebb a 
nettó szerződéses ellenérték 10%-a.  
 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

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: 
legalább 1 db, 
-        minimum 130 LE teljesítményű, 
-        minimum 3500 kg össztömegű, 
-        minimum 15 személyes busz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. 
 
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményeket. 
 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év (három év alatt befejezett, de 
legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállításainak ismertetését. 
 
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § 1) bekezdésének a) pontja 
alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül 
megkezdett legjelentősebb szállításainak 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; 
- szállítás tárgyát; 
- szállítás mennyiségét; 
- 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 23. §-ban foglaltakra. 
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A § rendelkezéseit, erre tekintettel az előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására 
szolgáló dokumentumokat Ajánlattevők ajánlatukban kötelesek benyújtani. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatában be kell nyújtania a 
kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott igazolásokat.

Nem

Nem

Nem
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NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Fő finanszírozási és fizetési feltételek valamennyi rész vonatkozásában: 
 
A megkötésre kerülő szerződést Ajánlatkérő a 2022. évi „20/23/30 – Kiemelt sportegyesületek támogatása”,( IX/2362-2/2022. számú 
támogatói okirat)  megnevezésű forrásból kívánja finanszírozni. 
 
A nyertes ajánlattevő a teljesítést követően jogosult a 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 kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései 
alkalmazandóak.  
 
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 
 
A teljesítéssel kapcsolatosan irányadó a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti.  
 
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Hibás teljesítési kötbér:          Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a hibás teljesítéssel érintett eszköz 
vételárának 10 %-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér 
alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja a három alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási 
kötbért követelni. 
 
Meghiúsulási kötbér:          Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. 
§ (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a. 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. Amennyiben Ajánlattevő késedelme meghaladja a 10 napot, 
úgy Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést az Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú 
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a teljesítést Ajánlattevő hibájából eredően meghiúsultnak kell 
tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása miatt), Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 
Jótállás:        Minimum 100.000 km. 

Nem

Nem
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A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „EKRr”) 15. § és a Kbt. 
68. § szerint. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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 tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

NemTöbb fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

2022.06.27 16:00

HU

30

2022.06.27 18:00

Az elektronikus közbeszerzési rendszer felületén.

Nem

Nem
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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. 
Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban is, figyelemmel a 
Kbt. 41/B. § (1) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági 
szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra 
létrehozott blokkokban. 
2.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények a Kbt. 41/A. 
§-a az irányadó. 
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.Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az 
ajánlathoz csatolni: 
1.az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; 
2.a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására 
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást 
6.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell az ajánlattevőnek a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. Ajánlatkérő az EKR-
ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozza a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, 
amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az ajánlatához kapcsolódóan. 
8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései szerint előírtakat.  
9.Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben 
bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés 
alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 
10.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 vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. Az EKRr 13. § (4) bekezdésének megfelelően az okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) 
bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Felhívjuk a figyelmet az EKRr 6. § 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: Igen

Igen

Nem
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.06.15

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

(6a) bekezdésében foglaltakra: ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet 
igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette! 
11.Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség 
lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel 
a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.  
12.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére. 
13.Közös ajánlattétel esetében Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) 
bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. 
14.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a 
közös ajánlattevők esetében. 
15.Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. 
16.Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.  
17.Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére 
kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a 
benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő konkrét termékek 
helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. A 
költségvetésben fel kell tüntetni a megajánlott termék nevét, típusát, gyártóját, származási helyét. 
Folytatás a II.1. pontban
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