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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐNEK
1.1.

Bevezetés, általános információk

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával az ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres
ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár
ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítására hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési
eljárást indított. A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapján 2013. október 2. napján
2013/S 191-330286 szám alatt jelent meg.
A részvételi szakasz a részvételre jelentkezők részére 2013. október 25. napján közvetlenül
megküldött összegezéssel lezárult.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2013. október 25. napján megküldte az érvényes részvételi
jelentkezést benyújtó ajánlattevők részére.
A fenti ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen ajánlattételi dokumentáció
(továbbiakban: dokumentáció, illetve ajánlattételi dokumentáció) rendelkezései az irányadóak és
kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; amennyiben a dokumentumok
egymáshoz képest tartalmaznak eltérést, esetleges ellentmondást vagy szabályozatlanságot, úgy
elsősorban a részvételi felhívás, majd a részvételi dokumentáció, azután az ajánlattételi felhívás majd
az ajánlattételi dokumentáció rendelkezései az irányadóak.
1.1.1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

Ajánlatkérő: a 1.1.2 pontban meghatározott szervezet.
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be (Kbt.
4. § 1. pont)
Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat, melyet az ajánlattevő a
jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívás előírásait betartva átvett. A dokumentáció átvétele az
érvényes ajánlattétel feltétele.
Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő,
illetve a részvételi felhívás A. melléleteinek IV) pontjában meghatározott szervezetek között
létrejövő szállítási szerződés.
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1.1.2.

Az Ajánlatkérő
KAPOS VOLÁN Zrt.
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
Képviseli: Bebics János vezérigazgató
Kapcsolattartó: Fodor József
Telefon: +36 82 506136
Telefax: +36 82 419832
E-mail: fodorj@kaposvolan.hu

1.1.3.

A közbeszerzési eljárás tárgya

Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.
1.1.4.

Ajánlattevő feladata

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező szállítást jelen dokumentációban és a
mellékleteiben meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó
jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett
megvalósítani.
1.1.5.

A teljesítés helye

Pécs, Kaposvár, Szekszárd
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233
1.1.6.

A szerződés időtartama

A szerződés időtartama: 2013. december 03. - 2014. március 04.
A szerződés hatálya: megkötésének napjától 2014. március 04. (a fizetési határidőig) napjáig terjedő
határozott időtartamra szól. A fent megadott kezdő dátum tervezett időpont, mely a közbeszerzési
eljárás lefolytatásának időtartama függvényében későbbi időpontra módosulhat. A szerződés
teljesítésének kezdő napja a szerződés megkötésének napja.
1.1.7.

Többváltozatú ajánlat, részajánlat

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé.
1.1.8.

Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül,
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egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy
eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes
ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat
nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint kezeli.
1.1.9.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlattevőknek az eljárás során írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban kerül benyújtásra és értékelésre.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § (3) bekezdésében meghatározott körben biztosítja.
Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen
dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem.
A benyújtott ajánlat a végleges ajánlattételi határidő lejártáig módosítható.
Az ajánlattevő a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban a Kbt. 45. § (3) bekezdésében
meghatározott határidőn belül írásban kiegészítő információkért fordulhat az ajánlatkérőhöz, aki a
kért információt legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal írásban megadja. A
tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja.
A kiegészítő tájékoztatás írásban kérhető. Amennyiben a kérelem a válaszadási határidőt megelőző
negyedik napnál később került benyújtásra a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező
megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a
megfelelő ajánlattételhez szükséges.
Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás
iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében
szíveskedjen elektronikus úton a mavaut@mavaut.hu e-mail címre is eljuttatni.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határidő
lejártát követően, illetve az ajánlattételi határidő lejártát követően egészen az írásbeli összegezés
ajánlattevők részére történő megküldéséig az ajánlattevők megkereséseire, kérdéseire a tárgyalások
keretein kívül nem válaszol.
1.1.10.

Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe

Az ajánlat benyújtásának határideje:
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2013. november 11. 10:00 óra
Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az, az ajánlattételi határidőre, a
megadott címre beérkezett.
Az ajánlat benyújtásának címe:
MÁVAUT Kft.
(1066 Budapest, Teréz krt. 38.)
1.1.11.

Az ajánlat benyújtásának formai kellékei

Az ajánlatokat írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani a Kbt. 60. § (1)
bekezdése alapján ajánlatkérő által az alábbiakban előírt formai követelményeknek megfelelően.
Az ajánlat formai követelményei a következők:
a) Az ajánlatot 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.
b) 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 elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes
iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az
ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása,
illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
d) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet által készített – nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni.
Az ajánlatokat írásban, egy eredeti példányban, zárt csomagolásban, az 1.1.10. pontban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagoláson
"Ajánlat – MÁVAUT Kft. – 30 db új szóló autóbusz beszerzése ", illetve "Nem bontható fel az
ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. A teljes ajánlatot elektronikus
formában is, CD-n vagy DVD-n (Az elektronikus adathordozó a nyomtatott ajánlat eredeti, aláírt
példányát egyetlen dokumentumba beszkennelve, 200 dpi felbontásban, pdf formátumban, továbbá
a Kezelési és karbantartási útmutatót, a Műszaki specifikációt és a szerződéstervezet korrektúrázott
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változatát szerkeszthető formátumban is tartalmazza.) is 1 példányban be kell nyújtani az ajánlat
részeként, mivel a az ajánlatok elbírálásában egyidejűleg több személy vesz részt. Az elektronikus
adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérő az eljárás cselekményeit elektronikusan
gyakorolja. Az ajánlat egyes példányai közötti tartalmi, illetve formai eltérés esetében az "eredeti"
papír alapon beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó.
1.1.12.

Ajánlatok bontása

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti
összes adatot.
Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - az ajánlatkérő, a képviseletében eljáró és
az ajánlattevők képviselőinek jelenlétében - kerül sor.
Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 62. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek
ismertetésre.
Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára, az értékelési időszakban kerül
sor.
Az ajánlat bontásának helye: MÁVAUT Kft. székhelye (1066 Budapest, Teréz krt. 38.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.
1.1.13.

Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások lezárásától (végleges ajánlat megtételének napja)
számított 30 nap.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a tárgyalások lezárultától
(végleges ajánlat megtételének napja) számított 30 napos ajánlati kötöttség és az ezzel
kapcsolatos Kbt-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.
1.1.14.

Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban és a
többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az
ajánlattevőtől a kizáró okokkal, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt
egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának
tisztázása érdekében a Kbt. 67. § rendelkezéseinek megfelelően.
1.1.15.

Összegezés megküldése és szerződéskötés

Az összegezés ajánlattevők részére történő megküldésére az ajánlati kötöttség jelen felhívásban
meghatározott vagy meghosszabbított fennállásának ideje alatt kerül sor.
A szerződéskötés tervezett időpontja: a szerződés megkötésére a Kbt. 124. § (6) bekezdése szerinti
határidőben kerül sor.
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Ajánlattételi dokumentáció
A közbeszerzési eljárás nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni.
Az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő - a képeken, fényképeken, ábrákon, rajzokon szereplő idegen
nyelvű szövegek, szövegrészek, továbbá a benyújtott dokumentumokban szereplő gyártmány- és
típusnevek, márkanevek, mértékegységek, ország- és településnevek kivételével - magyar nyelvű
fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
1.1.17.

A dokumentáció fejezeteiben
szerződéses feltételek

megfogalmazottak

érvényesülése,

részletes

A benyújtott ajánlatához az ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltát követően teljes körűen kötve
van.
Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés a részvételi felhívás, a részvételi
dokumentáció, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint az annak mellékletét
képező műszaki leírás és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, a tárgyalásokon
módosított tartalommal jön létre.
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II.
2.1.

AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA

Általános megjegyzések

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak a
szerződés teljesítésének alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg.
Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a
pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre
meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki.
2.2.

Árképzés

Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában
és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árakat tartalmazó ajánlatot.
Az ajánlattevők csak euroban (EUR) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés devizaneme is csak ez
lehet. A számla kiállítása magyar forintban (HUF) történik, a teljesítés napján érvényes MNB által
közzétett deviza árfolyam figyelembe vételével.
Az 1. számú értékelési részszempontra vonatkozó megajánlásnak tartalmaznia kell mindazokat a
költségeket függetlenül azok formájától és forrásától, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához, az ajánlati feltételekben, valamint az egyéb jogszabályokban rögzített feltételek
betartásához szükségesek.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára.
2.2.1.

Fizetési feltételek

Konkrét fizetési feltételek:
— Az ajánlattétel pénzneme: EUR. A számla kiállítása magyar forintban (HUF) történik, a teljesítés
napján érvényes MNB által közzétett deviza árfolyam figyelembe vételével
— Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
— Nyertes ajánlattevő a teljesítési igazolás (amely megegyezik a mindkét fél által aláírt Műszaki
átadás-átvételi jegyzőkönyvvel) kiállítását követően jogosult haladéktalanul (de legkésőbb öt
munkanapon belül) számláját autóbuszonként kiállítani.
— A fizetés a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény 292/B. § (1) bekezdése szerint,
átutalással történik.
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A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Az ajánlatok értékelése
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján az ajánlatkérő
által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, "az összességében legelőnyösebb ajánlat
elve" szerint értékeli az alábbiak szerint:
Részszempont

Súlyszám

1. Ajánlati ár teljes mennyiségű autóbuszra
számolva (nettó EUR)

50

2. A jármű egész életciklusára megállapított, az
energiafelhasználással, valamint a szén-dioxid
és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos
költség
teljes
mennyiségű
autóbuszra
számolva (EUR) (ezen költséget az
Ajánlatkérő
által
az
ajánlattételi
dokumentációban rendelkezésre bocsátott
számítási
metodika
alapján
kell
meghatározni)
3. 24
hónap
időszakhoz
meghatározott
karbantartási költség teljes mennyiségű
autóbuszra számolva (nettó HUF)

28

4. Teljes körű jótállás időtartama (év)

6

5. 2013. évben előszállítással
járművek aránya (%)

kész

2

6. Nyitható oldalablakok száma az utastérben
(db, a dokumentációban meghatározott
mennyiségen felül)

2

7. Nyitható oldalablakok nyithatósági aránya (%)

2
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2.2.2.

Értékelés módszere

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 010, ahol 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti
pontszámot: az 1-3. részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június. 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, az 5. és
6. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61.
szám; 2012. június. 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás az alábbiakban meghatározottak szerint.
A 4. és 7. részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról”
(KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás módszere az alábbiakban
meghatározottak szerint.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok bírálati részszempontonként a súlyszámmal
megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Az ajánlatkérő a számítás során kettő
tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
Az 1-3. részszempontok esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
A pontozás módszere az 1., 2. és 3. részszempont esetén: az adott részszempont alapján a
legkedvezőbb ajánlat megkapja a maximális 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat a legkedvezőbb
ajánlathoz viszonyítottan a fordított arányosítás szabályai szerint, az alábbi képlet alapján kapja meg
értékelési pontszámát.
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az 5. és 6. részszempontok esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:
A pontozás módszere az 5. és 6. részszempont esetén: az adott részszempont alapján a
legkedvezőbb ajánlat megkapja a maximális 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat a legkedvezőbb
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ajánlathoz viszonyítottan az egyenes arányosítás szabályai szerint, az alábbi képlet alapján kapja meg
értékelési pontszámát.
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2.2.2.1. 1. részszempont: Ajánlati ár teljes mennyiségű autóbuszra számolva (nettó EUR)
Ajánlattevőnek árajánlatát az alábbiak szerint kell megadni:
Az ajánlati árat az Ártáblázat (1. sz. táblázat) kitöltésével kell az ajánlatban megadni. Az
ajánlattevőknek az Ártáblázat valamennyi sorát ki kell töltenie és az így megadott sorokat
összesítenie kell. Az 1. részszempont esetében az előzőek szerint összesített, a táblázat legutolsó
sorában megadott összesen ajánlati ár (teljes mennyiségű autóbusz ajánlati ára) kerül értékelésre.
Az ajánlati árat nettó EUR-ban kell megadni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az autóbusz Áfa nélkül számított ellenértékén túlmenően az
Ajánlattevő jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását, továbbá
- különösen, de nem kizárólagosan -: a hatályos jogszabályok által megállapított valamennyi adót;
vámot, statisztikai illetéket, hatósági díjat; az autóbusz szállítási költségét és egyéb járulékos
költséget;, termékdíját; jótállási, szavatossági költségeket; Ajánlattevő banki költségeit; Ajánlattevő
érdekkörébe tartozó minőségbiztosítással, minőség-vizsgálattal, tanúsítással, próbákkal járó
költségeket; a magyarországi forgalomba helyezéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek
beszerzési költségét, az autóbusz vizsgáztatási költségét, továbbá az autóbusz átadásával kapcsolatos
bárminemű fizetési kötelezettséget (kivéve a vagyonszerzési illetéket és a Kötelező Gépjármű
Felelősségbiztosítás díját).
Az 1. részszempont esetében a legmagasabb pontot az az ajánlat kapja, aki a legalacsonyabb nettó
EUR ajánlati árat ajánlja meg a teljes mennyiségű autóbuszra számolva.
2.2.2.2. 2. részszempont: A jármű egész életciklusára megállapított, az energiafelhasználással,
valamint a szén-dioxid és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költség teljes
mennyiségű autóbuszra számolva (EUR) (ezen költséget az Ajánlatkérő által az ajánlati
dokumentációban rendelkezésre bocsátott számítási metodika alapján kell meghatározni)
Ezen bírálati szempont előírása a tiszta és energia hatékony közúti járművek használatának
előmozdításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelvében és a 48/2011
(III.30.) kormányrendeletben foglaltaknak való megfelelést szolgálja.
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A jármű egész életciklusára megállapított, az energiafelhasználással, valamint a szén-dioxid és
szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költség kiszámításához az Ajánlatkérő az ajánlati
dokumentáció részeként elektronikus formában excel táblát bocsát az ajánlattevők rendelkezésre,
amely számítási módszer az Európai Bizottság hivatalos honlapjáról került letöltésre.
A költség kiszámításához az ajánlattevőnek az excel tábla le nem zárolt celláiban meg kell adni az
alábbi adatokat:
A szennyező anyag kibocsátás adatainak (NOx és PM (PT) részecske) értékét az EEV esetében ESC,
EURO-VI esetében WHSC tesztciklus/vizsgálat során mért adatoknak megfelelően kell megadni
g/kWh mértékegységben kifejezve legalább 3 tizedesjegy pontossággal megadva,
A CO2 kibocsátás automatikusan kerül kiszámításra. A szükséges alapadatot (az üzemanyag
széndioxid "termelése": 2,678 kg/l) az Ajánlatkérő a Társadalmi Megújulás Operatív Programjai
keretében kiirt pályázatokhoz készített ’Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez’ című
dokumentumban foglaltak alapján határozta meg.
Ajánlatkérő a költség számítása során az excel táblában a jármű árát és az NMHC kibocsátás adatot
nem kéri szerepeltetni!
üzemanyag fogyasztás mértéke l/100 km mértékegységben, 1 tizedesjegy pontossággal megadva. Az
üzemanyag fogyasztás mértékét az autóbusz fogyasztásméréséről készült vizsgálati jegyzőkönyvben
rögzített adatoknak megfelelően kell megadni, az alábbiak figyelembevételével:
A fogyasztásmérést a www.tuvkti.hu honlapjáról a „Járművizsgálat” címszó alól elektronikusan
letölthető „JML-02-16 Összehasonlító fogyasztásmérési módszer” A, B, C kivitelnél elővárosi, a D
kivitelnél távolsági kategória fogyasztásmérési módszere szerint kell elvégezni.
Amennyiben a vizsgálati jegyzőkönyvben a fogyasztási érték egynél több tizedesjegyet tartalmaz, úgy
az excel táblába a kerekítés szabályai szerint előzetesen egy tizedesjegy pontosságra kerekített
fogyasztási értéket kell beírni
Az ajánlattevők a számítás során szükséges adatokat az alábbi feltételek mellett adják meg (ezen
adatokat az Ajánlatkérő az excel, táblázatban rögzítette):
Üzemanyag típus: gázolaj (diesel)
Referencia üzemanyag típus: gázolaj (diesel)
Referencia üzemanyag költsége: 1 EUR/liter
CO2 kibocsátás költsége: 30 EUR/tonna
Élettartam alatt futott km: 800.000 km
Az ajánlattevők a táblázat beállításait és az Ajánlatkérő által rögzített adatokat nem módosíthatják!
A fentiek alapján megadott adatokkal a táblázat automatikusan kiszámítja a jármű egész életciklusára
(800.000 km) megállapított, az energiafelhasználással, valamint a szén-dioxid és szennyezőanyagkibocsátással kapcsolatos költségét EUR-ban kifejezve.
Az ajánlati árat a jármű egész életciklusára megállapított, az energiafelhasználással, valamint a széndioxid és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költség táblázat (2. sz. táblázat) kitöltésével kell
az ajánlatban megadni. Az ajánlattevőknek a táblázat valamennyi sorát ki kell töltenie és az így
megadott sorokat összesítenie kell. A 2. részszempont esetében az előzőek szerint összesített, a
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táblázat legutolsó sorában megadott teljes mennyiségű autóbusz egész életciklusára megállapított
összköltség kerül értékelésre.
A 2. résszempont esetében legmagasabb pontot az az ajánlat kapja, aki a legalacsonyabb – az
autóbusz egész életciklusára megállapított - EUR összköltséget ajánlja meg.
Az Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy a 2. részszempont kapcsán az
ajánlattevőknek az ajánlathoz továbbá csatolni kell az alábbi igazolásokat / dokumentumokat:
- az autóbusz motor NOx és PM (PT) részecske kibocsátás értékeiről az autóbusz gyártótól vagy a
motor gyártótól származó, akkreditált vizsgáló intézmény által végzett mérésen alapuló „e” vizsgálati
jóváhagyási számmal ellátott igazolást (egyszerű másolatban is benyújtható); Ajánlatkérő az
akkreditált vizsgáló intézmény igazolásának elfogadja az európai típusjóváhagyási igazolás vagy a
magyarországi típusbizonyítvány másolatát is, amennyiben az tartalmazza a károsanyag-kibocsátásról
szóló „e” vizsgálati jóváhagyási számot.
- a www.tuvkti.hu honlapjáról a „Járművizsgálat” címszó alól elektronikusan letölthető „JML-02-16
Összehasonlító fogyasztásmérési módszer” A, B, C kivitelnél elővárosi, a D kivitelnél távolsági
kategória fogyasztásmérési módszere alapján készült vizsgálati jegyzőkönyvet (egyszerű másolatban
is benyújtható), amely jegyzőkönyv érvényes akkreditációval rendelkező vizsgáló laboratórium által
került kiállításra
- a vizsgáló laboratórium igazolását (egyszerű másolatban is benyújtható) az érvényes
akkreditációjáról.
- ajánlatkérő által elektronikus formában rendelkezésre bocsátott excel táblát kinyomtatva a fenti
igazolásokban szereplő adatokkal kitöltve.
A fogyasztásmérési vizsgálatokat az ajánlattevő által ajánlott autóbusz típussal teljes mértékben
megegyező típusú autóbuszon, vagy olyan autóbuszon kell elvégezni, amely autóbuszok
megengedett össztömege, légellenállása, valamint hajtáslánc adatai (motor gyártmánya, típusa,
legnagyobb teljesítménye, nyomatékváltó gyártmánya, típusa, hajtott futómű gyártmánya, típusa,
áttétele, gumiabroncs mérete) teljes mértékben megegyeznek az ajánlattevő által ajánlott autóbusz
ezen adataival. A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgált autóbusz gyártmányát,
típusát, motor gyártmányát, típusát, legnagyobb teljesítményét, nyomatékváltó gyártmányát, típusát,
hajtott futómű gyártmányát, típusát, áttételét, gumiabroncs méretét,
2.2.2.3. 3. részszempont: 24 hónap időtartamhoz meghatározott karbantartási költség teljes
mennyiségű autóbuszra számolva (nettó HUF)
A 24 hónap időtartamhoz meghatározott karbantartás költséget a 3. sz. táblázat kitöltésével kell az
ajánlatban megadni. Az ajánlattevőknek a táblázat valamennyi sorát ki kell töltenie és az így
megadott sorokat összesítenie kell. A 3. részszempont esetében az előzőek szerint összesített, a 3. sz.
táblázat legutolsó sorában megadott teljes mennyiségű autóbusz karbantartási költség kerül
értékelésre. A költséget nettó HUF-ban kell megadni.
Ajánlattevőnek meg kell adnia a 3. részszemponthoz tartozó 3/A. sz. segédtáblázat kitöltésével, hogy
24 hónap időtartam alatt mikor és milyen kötelező karbantartást kell alkalmazni és annak milyen
költségei lesznek.
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Az ajánlattevőknek a 3/A. sz. segédtáblázat valamennyi sorát ki kell töltenie és az így megadott
sorokat összesítenie kell. A 3. részszempont esetében az előzőek szerint összesített, 3.
részszemponthoz tartozó 3/A. sz. segédtáblázat legutolsó sorában megadott karbantartási költség
kerül értékelésre. A költséget nettó HUF-ban kell megadni.
Ajánlattevőnek annak figyelembevételével kell a karbantartási költséget meghatározniuk, hogy
Ajánlatkérő az autóbuszokat Magyarország közútjain és domborzati körülményei között kívánja
üzemeltetni, évi átlagosan 80.000 km futásteljesítmény mellett.
A 3. részszempont esetében a legmagasabb pontot az az ajánlat kapja, aki teljes mennyiségű
autóbuszra számolva a 24 hónap időtartamhoz meghatározott legalacsonyabb nettó Forint (HUF)
karbantartási költséget ajánlja meg.
2.2.2.4. 4. részszempont: Teljes körű jótállás időtartama (év)
Ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy az általa megajánlott autóbuszok tekintetében milyen
időtartamban vállal teljes körű jótállást.
A vállalást egy egész számmal kifejezve, évben kell megadni.
A minimális vállalás 1 év.
Ajánlatkérő a 4. részszempontra ajánlattevő által megadott számértéktől függően ad pontot. 1 év
teljes körű jótállás esetében 0 pont, 2 év vagy több év teljes körű jótállás esetében 10 pont.
2.2.2.5. 5. részszempont: 2013. évben előszállítással átadni kész járművek aránya (%)
Ajánlatkérő a részvételi felhívásban meghatározta az autóbuszok szállítási határidejét. Ajánlattevőnek
ajánlatában meg kell adnia, hogy az autóbuszokat milyen ütemezésben adja át a megadott határidőig.
Az értékelés során az ajánlattevő által az ajánlatban megadott 2013. évben átadásra kész
autóbuszoknak a teljes mennyiséghez viszonyított aránya kerül értékelésre.
A 2013. évi előszállításra ajánlott járművek számát a 4. sz. táblázat kitöltésével kell az ajánlatban
megadni. Az ajánlattevőknek a táblázat valamennyi sorát ki kell töltenie és az így megadott sorokat
összesítenie kell. Az 5. részszempont esetében az előzőek szerint összesített értéknek és a teljes
mennyiségnek a hányadosa, %-ban kifejezett értéke kerül értékelésre.
A legnagyobb mértékű, százalékban kifejezett megajánlás a legkedvezőbb.
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SZAKMAI SZEMPONTOK
2.2.2.6. 6. részszempont: Nyitható oldalablakok száma az utastérben (a dokumentációban
meghatározott mennyiségen felül)
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározta, hogy a különböző kivitelű autóbuszok utastéri
oldalablakai közül jobb és baloldalon legalább hány db-nál kell biztosítani a nyithatóságot.
Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia, hogy a különböző kiviteleknél bal és jobb oldalon hány
db nyitható oldalablak található.
Az értékelés során az ajánlattevő által az ajánlatban megadott 1-1 db különböző kivitelű (A, B, C, D)
autóbusz nyitható oldalablakainak és az ajánlatkérő által elvárt oldalablakok különbségének összege
kerül értékelésre.
A nyitható oldalablakok számát az 5. sz. táblázat kitöltésével kell az ajánlatban megadni. Az
ajánlattevőknek a táblázat valamennyi sorát ki kell töltenie és az így megadott sorokat összesítenie
kell. A 6. részszempont esetében az előzőek szerint összesített, a táblázat legutolsó sorában
megadott összesen sora kerül értékelésre.
A legnagyobb mértékű, darabszámban kifejezett megajánlás a legkedvezőbb.
2.2.2.7.

7. részszempont: Nyitható oldalablakok nyithatósági aránya

Ajánlatkérő a 7. részszempontra ajánlattevő által megadott számértéktől függően ad pontot.
Ajánlatkérő a műszaki leírás további műszaki követelmények A.1.4. b), B.1.4 b), C.1.4. b) és D.1.4. b)
pontjában meghatározta, hogy a nyitható oldalablakok nyithatósága az oldalablak függőleges
méretének legalább mekkora %-a legyen.
A nyitható oldalablakok nyithatósági arányát a 6. sz. táblázat kitöltésével kell az ajánlatban megadni.
Az ajánlattevőknek a táblázat valamennyi sorát ki kell töltenie és az így megadott értékeket az
autóbusz kivitelek szerinti mennyiséggel súlyozva összesítenie kell, a megadott algoritmus szerint. A
7. részszempont esetében az előzőek szerint megadott, a táblázat legutolsó sorában összesen sora
kerül értékelésre.
Amennyiben ajánlattevő ajánlatában a nyithatóság mértéke 24 %, vagy annál kevesebb, akkor 0
pontot kap.
Ha a nyithatóság mértéke 24 %-nál nagyobb, de kevesebb vagy egyenlő mint 30 %, ajánlattevő 5
pontot kap.
Amennyiben ajánlattevő ajánlatában a nyithatóság mértéke 30 %-nál nagyobb, ajánlattevő 10 pontot
kap.
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II.

AZ AJÁNLATOK KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

2.1.

Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező tartalomjegyzékben
meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csatolásával kell
benyújtaniuk.

2.2.

A Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát a részvételi felhívás, illetőleg az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

2.3.

Az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat kapcsán az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus
formában benyújtott példánya az eredeti, papír alapú példánnyal megegyezik.

2.4.

Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk szükséges az ajánlattételi dokumentáció mellékletét
képező szerződéstervezet korrektúrázott változatát, amennyiben a szerződéstervezettel
kapcsolatban észrevételeik vannak. Amennyiben ajánlattevőknek észrevételeik nincsenek,
akkor az erre vonatkozó nyilatkozatukat szükséges csatolniuk.

2.5.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126. § (5) alapján nyilatkozatát a jólteljesítési
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan.

2.6.

Ajánlattevőnek csatolnia kell, a jármű egész életciklusára megállapított, az
energiafelhasználással, valamint a szén-dioxid és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos
költség teljes mennyiségű autóbuszra számolva c. 2. értékelési részszempontra megajánlott
euro érték kiszámításához az ajánlattételi dokumentációban rendelkezésre bocsátott kitöltött
táblázatot.

2.7.

Ajánlatkérő a jelen eljárásban való ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet a
Kbt. 59.§ (2) szakaszában meghatározott módon kell rendelkezésre bocsátani a végleges
ajánlattétellel egyidejűleg.
Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati
biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
– az ajánlatkérő K&H Banknál vezetett 10403909-39023001-00000000 számú számlájára az
ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással (Ajánlatkérő
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felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő
könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának.). Amennyiben
az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő bankszámlájára történő átutalással
teljesíti, úgy az átutalási megbízásban fel kell tüntetni az alábbiakat:
-

A részvételi felhívás számát,

-

Az ajánlati biztosíték összegét,

-

Az átutalt összeg ajánlati biztosítékként szolgál;

– feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgarancia benyújtásával teljesíti, úgy a
bankgaranciának az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia.
-

A részvételi felhívás számát,

-

A beszerzés tárgyát,

-

Az ajánlatkérő nevét, címét,

-

Az ajánlattevő nevét, címét,

-

A bank megnevezését, címét,

-

Az ajánlati biztosíték összegét,

A bank általi feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettség vállalását, arra
vonatkozóan, hogy az ajánlatkérő első írásos felszólítására a bank kifizet a vonatkozó ajánlati
biztosíték összegének erejéig bármely összeget, az ajánlattevő, a bank, vagy bármely más fél
által támasztott jogvita ellenére, amennyiben az ajánlatkérő a követelésében kijelenti, hogy az
ajánlatkérő által követelt összeg az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása
vagy a szerződés megkötésének az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történt
meghiúsulása miatt vált esedékessé,
-

A bankgarancia érvényességét,

-

A bankgarancia a bank részéről történő aláírása,

-

A bank pecsétje;

– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény benyújtásával teljesíti, úgy a
kötelezvénynek az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia.
-

A részvételi felhívás számát,

-

A beszerzés tárgyát,

-

Az ajánlatkérő nevét, címét,

-

Az ajánlattevő nevét, címét,

-

A biztosító megnevezését, címét,
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Az ajánlati biztosíték összegét,

A biztosító általi feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezességvállalását,
arra vonatkozóan, hogy az ajánlatkérő első írásos felszólítására a biztosító az alapügylet
vizsgálata nélkül kifizet a vonatkozó ajánlati biztosíték összegének erejéig bármely összeget,
az ajánlattevő, a biztosító, vagy bármely más fél által támasztott jogvita ellenére, amennyiben
az ajánlatkérő a követelésében kijelenti, hogy az ajánlatkérő által követelt összeg az ajánlatnak
az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása vagy a szerződés megkötésének az ajánlattevő
érdekkörében felmerült okból történt meghiúsulása miatt vált esedékessé,
-

A kötelezvény érvényességét,

-

A kötelezvény a biztosító részéről történő aláírása,

-

A biztosító pecsétje.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
– készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);
– bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia nyilatkozattal;
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia nyilatkozatot vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül
köteles az ajánlatának eredeti példányához zárt borítékban csatolni.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
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III. NYILATKOZATMINTÁK
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1. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Oldalszám
1.

Felolvasólap (2. számú melléklet)

2.

Információs adatlap (2/a. számú melléklet)

3.

Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján) (3. számú melléklet)

4.

Tartalomjegyzék (1. számú melléklet)
(Oldalszámokkal ellátva)
Igazolások, nyilatkozatok

5.

Ajánlattevő(k), igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), illetve a kapacitást (erőforrást)
nyújtó szervezet nyilatkozatai, igazolásai a kizáró okok fenn nem állásáról
(opcionális - a korábban benyújtott nyilatkozat(ok)ban, illetve igazolás(ok)ban
foglaltak megváltozása esetén (Kbt. 91. § (3) bekezdése))

6.

Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint tett nyilatkozata
arról, hogy az ajánlattevő, alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet továbbra sem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.

7.

Az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat kapcsán az ajánlattevő cégszerűen
aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus formában
benyújtott példánya az eredeti, papír alapú példánnyal megegyezik.

8.

Az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet korrektúrázott
változata, vagy amennyiben ajánlattevőnek észrevételei nincsenek, akkor az erre
vonatkozó nyilatkozata.

9.

Nyilatkozat a Kbt. 126.§ (5) alapján a jólteljesítési biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátására vonatkozóan

10.

Ajánlattevő nyilatkozata az általa megajánlani kívánt áru származási helyéről a külön
jogszabályban, illetőleg a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben
meghatározott származási szabályoknak megfelelően. Amennyiben az ajánlattevő az
Európai Unión kívül letelepedett, illetve az általa ajánlott áru nem közösségi áru, az
ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján – a Magyar
Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban – az ajánlattevő vagy az általa
megajánlani kívánt áru számára nemzeti elbánást kell nyújtani.

11.

Ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció, a Kbt. által előírt egyéb
nyilatkozatok, ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
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Oldalszám
Szakmai ajánlat
12.

Az ajánlatnak megfelelően kitöltött táblázat a 1. részszemponthoz
(1. sz. táblázat)

13.

Az ajánlatnak megfelelően kitöltött táblázat a 2. részszemponthoz
(2. sz. táblázat)

14.

Az ajánlatnak megfelelően kitöltött táblázat a 3. részszemponthoz
(3. sz. és 3/A. sz. táblázat)

15.

Az ajánlatnak megfelelően kitöltött táblázat az 5. részszemponthoz
(4. sz. táblázat)

16.
17.

18.

Az ajánlatnak megfelelően kitöltött táblázat a 6. részszemponthoz
(5. sz. táblázat)
Az ajánlatnak megfelelően kitöltött táblázat a 7. részszemponthoz
(6. sz. táblázat)
A megajánlott autóbuszok leírása, műszaki specifikációja (a műszaki leírás
„Általános alapkövetelmények” című részének 2. pontja szerint), amely alapján a
műszaki leírásban meghatározott paramétereknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható

19.

20.

A műszaki leírás részét képező műszaki követelményekről szóló táblázatok
valamennyi kivitel esetében értelemszerűen kitöltve, az oktatás-képzés vállalásáról
szóló nyilatkozat, a műszaki leírás 1. számú, karbantartási elvárásokról szóló
táblázata kitöltve, a műszaki leírás 2. számú, élettartam elvárásokról szóló táblázata
kitöltve, a műszaki leírás „Általános alapkövetelmények” című részének 1., 8., 9.,
10., 11., 12., 15., 25., 26. pontjaiban meghatározott dokumentumok.
A 2. részszempont kapcsán az alábbi igazolások/dokumentumok:
az autóbusz motor NOx és PM (PT) részecske kibocsátás értékeiről az
autóbusz gyártótól vagy a motor gyártótól származó, akkreditált vizsgáló intézmény
által végzett mérésen alapuló „e” vizsgálati jóváhagyási számmal ellátott igazolást
(egyszerű másolatban is benyújtható); Ajánlatkérő az akkreditált vizsgáló intézmény
igazolásának elfogadja az európai típusjóváhagyási igazolás vagy a magyarországi
típusbizonyítvány másolatát is, amennyiben az tartalmazza a károsanyagkibocsátásról szóló „e” vizsgálati jóváhagyási számot.
www.tuvkti.hu honlapjáról a „Járművizsgálat” címszó alól elektronikusan
letölthető „JML-02-16 Összehasonlító fogyasztásmérési módszer” A, B, C
kivitelnél elővárosi, a D kivitelnél távolsági kategória fogyasztásmérési módszere
alapján készült vizsgálati jegyzőkönyvet (egyszerű másolatban is benyújtható),
amely jegyzőkönyvet érvényes akkreditációval rendelkező vizsgáló intézmény
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Oldalszám
állított ki;
a vizsgáló intézmény igazolása érvényes akkreditációjáról (egyszerű másolatban
is benyújtható);
ajánlatkérő által jelen dokumentáció részeként elektronikus formában
rendelkezésre bocsátott excel számolótáblát, ajánlattevő által a NOx, PM (PT),
üzemanyagfogyasztás adataival kitöltve.
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2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP MINTA
Alulírott ___________________ a(z) _______________képviseletében, mint ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén, a konzorcium képviselőjeként) nyilatkozom, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt., mint
ajánlatkérő által indított, „Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.” tárgyú
hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az alábbi
ajánlatot tesszük.
Ajánlattevő neve1:
Ajánlattevő címe:
Ajánlati ár teljes mennyiségű autóbuszra
számolva

________________ EUR

A jármű egész életciklusára megállapított,
az energiafelhasználással, valamint a széndioxid és szennyezőanyag-kibocsátással
kapcsolatos költség teljes mennyiségű
autóbuszra számolva (ezen költséget az
Ajánlatkérő
által
az
ajánlattételi
dokumentációban rendelkezésre bocsátott
számítási
metodika
alapján
kell
meghatározni)

_________________ EUR

24 hónap időszakhoz meghatározott
karbantartási költség teljes mennyiségű
autóbuszra számolva

________________ HUF

Teljes körű jótállás időtartama

_______________ év

2013. évben előszállítással átadni kész
járművek aránya

_______________ %

SZAKMAI SZEMPONTOK
Nyitható oldalablakok száma az utastérben
(a
dokumentációban
meghatározott
mennyiségen felül)

________________ db

Nyitható oldalablakok nyithatósági aránya

__________________ %

Keltezés: …………………………(helység, év, hónap, nap)
__________________________
Cégszerű aláírás
1

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét).

Oldal: 23 / 34

MÁVAUT Kft.
Ajánlattételi dokumentáció
2/a. számú melléklet
INFORMÁCIÓS ADATLAP AZ AJÁNLATTEVŐRŐL
„Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.”
AZ AJÁNLATTEVŐ
Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámlaszáma:
Képviseletre jogosult személy
Neve:
Beosztása:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail címe:
Jelen közbeszerzési eljárásban
kapcsolattartásra kijelölt személy
Neve:
Beosztása:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail címe:
Keltezés: …………………………(helység, év, hónap, nap)
__________________________
Cégszerű aláírás
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3. sz. melléklet
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint
Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott
…………………………………….……………….
(név)‚
mint
a(z)
……………………………………….……………..……… (cégnév, székhely) ajánlattevő jelen
közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője — a részvételi felhívásban, az
ajánlattételi felhívásban, a részvételi-, és az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés, és szakmai leírás gondos áttanulmányozását követően – a
Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a részvételi-, és
ajánlattételi felhívásban, valamint a részvételi-, és az ajánlattételi dokumentációban foglalt
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést — amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a
felolvasólapon, illetve a végleges ajánlatban szereplő ajánlati áron, a részvételi, illetve az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban meghatározott, és a tárgyalások során módosított tartalommal
megkötjük, és teljesítjük.
Jelen nyilatkozatot a „Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.”
tárgyú, hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként
teszem.

Keltezés: …………………………(helység, év, hónap, nap)

__________________________
Cégszerű aláírás
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1. SZ. TÁBLÁZAT
1. részszempont: Ajánlati ár teljes mennyiségű autóbuszra számolva

EGY DARAB AUTÓBUSZ AJÁNLATI ÁRA
(NETTÓ EUR-BAN MEGADVA)

TELJES MENNYISÉGŰ AUTÓBUSZ AJÁNLATI ÁRA
(NETTÓ EUR-BAN MEGADVA)

1 db „A” kivitelű autóbusz ajánlati ára:

5 db „A” kivitelű autóbusz ajánlati ára:

Nettó ____ EUR

Nettó ____ EUR

1 db „B” kivitelű autóbusz ajánlati ára:

10 db „B” kivitelű autóbusz ajánlati ára:

Nettó ____ EUR

Nettó ____ EUR

1 db „C” kivitelű autóbusz ajánlati ára:

9 db „C” kivitelű autóbusz ajánlati ára:

Nettó ____ EUR

Nettó ____ EUR

1 db „D” kivitelű autóbusz ajánlati ára:

6 db „D” kivitelű autóbusz ajánlati ára:

Nettó ____ EUR

Nettó ____ EUR

Összesen (30 db szóló autóbusz ajánlati ára)

Nettó ____ EUR

Az ajánlattevőknek az autóbusz ajánlati árát nettó EUR – ban kifejezve kell megadnia!
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az autóbuszok Áfa nélkül számított ellenértékén túlmenően az
Ajánlattevő jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását, továbbá
- különösen, de nem kizárólagosan -: a hatályos jogszabályok által megállapított valamennyi adót;
vámot, statisztikai illetéket, hatósági díjat; az autóbuszok szállítási költségét és egyéb járulékos
költséget;, termékdíját; jótállási, szavatossági költségeket; Ajánlattevő banki költségeit; Ajánlattevő
érdekkörébe tartozó minőségbiztosítással, minőség-vizsgálattal, tanúsítással, próbákkal járó
költségeket; a magyarországi forgalomba helyezéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek
beszerzési költségét, az autóbusz vizsgáztatási költségét, továbbá az autóbusz átadásával kapcsolatos
bárminemű fizetési kötelezettséget (kivéve a vagyonszerzési illetéket és a Kötelező Gépjármű
Felelősségbiztosítás díját).
Az 1. részszempont esetében legmagasabb pontot az az ajánlattevő kapja, aki a legalacsonyabb EUR
ajánlati árat ajánlja meg.
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2. SZ. TÁBLÁZAT
2. részszempont: A jármű egész életciklusára megállapított, az
energiafelhasználással, valamint a szén-dioxid és szennyezőanyag-kibocsátással
kapcsolatos költség teljes mennyiségű autóbuszra számolva
EGY DARAB AUTÓBUSZ EGÉSZ
ÉLETCIKLUSÁRA MEGÁLLAPÍTOTT
KÖLTSÉG
(EUR-BAN MEGADVA)

TELJES MENNYISÉGŰ AUTÓBUSZ EGÉSZ
ÉLETCIKLUSÁRA MEGÁLLAPÍTOTT KÖLTSÉG
(EUR-BAN MEGADVA)

1 db „A” kivitelű autóbusz költsége:

5 db „A” kivitelű autóbusz költsége:

____ EUR

____ EUR

1 db „B” kivitelű autóbusz költsége:

10 db „B” kivitelű autóbusz költsége:

____ EUR

____ EUR

1 db „C” kivitelű autóbusz költsége:

9 db „C” kivitelű autóbusz költsége:

____ EUR

____ EUR

1 db „D” kivitelű autóbusz költsége:

6 db „D” kivitelű autóbusz költsége:

____ EUR

____ EUR
____ EUR

Összesen (30 db szóló autóbusz költsége)

A 2. részszempont esetében a táblázat „Összesen (30 db szóló autóbusz költsége)” sorában
megadott költség kerül értékelésre. A költséget EUR-ban kell megadni.
A 2. részszempont esetében legmagasabb pontot az az ajánlattevő kapja, aki a legalacsonyabb EUR
összköltséget ajánlja meg.
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3. SZ. TÁBLÁZAT
3. részszempont: 24 hónap időtartamhoz meghatározott karbantartási költség teljes
mennyiségű autóbuszra számolva (nettó HUF)
EGY DARAB AUTÓBUSZ KARBANTARTÁSI

TELJES MENNYISÉGŰ AUTÓBUSZ

KÖLTSÉGE
(HUF-BAN MEGADVA)

KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE
(HUF-BAN MEGADVA)

1 db „A” kivitelű autóbusz költsége:

5 db „A” kivitelű autóbusz költsége:

____ HUF

____ HUF

1 db „B” kivitelű autóbusz költsége:

10 db „B” kivitelű autóbusz költsége:

____ HUF

____ HUF

1 db „C” kivitelű autóbusz költsége:

9 db „C” kivitelű autóbusz költsége:

____ HUF

____ HUF

1 db „D” kivitelű autóbusz költsége:

6 db „D” kivitelű autóbusz költsége:

____ HUF

____ HUF

Összesen (30 db szóló autóbusz
karbantartási költsége)

____ HUF

A 3. részszempont esetében a táblázat „Összesen (30 db szóló autóbusz karbantartási költsége)”
sorában megadott költség kerül értékelésre. A költséget HUF-ban kell megadni.
A 3. részszempont esetében legmagasabb pontot az az ajánlattevő kapja, aki a legalacsonyabb HUF
összköltséget ajánlja meg.
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3/A. SZ. TÁBLÁZAT
3. részszempont segédtáblázata: 24 HÓNAP IDŐTARTAMHOZ MEGHATÁROZOTT
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG 2
(Éves futásteljesítmény 80.000 km)
Autóbusz gyártmánya/típusa:.............................
Megnevezés

Gyakoriság
km
szerint

24 hónap Elvégzendő
(160.000 tevékenykm)
ség
alatt
rövid
hányszor
leírása
fordul
elő

Munka Munka
ideje
díj3
(m óra)
(Ft)

FelhaszAlkatÖsszesen
nált
részek,
c*(f+h)
alkatanyagok
(Ft)
4
részek
ára
anyagok tételesen
tételes
(Ft)
megnevezése
a
b
c
d
e
f
g
h
i
A feltüntetett karbantartási műveleteknek összhangban kell lennie a műszaki leírás műszaki
követelmények 1.sz. „Karbantartási elvárások” táblázatában az Ajánlattevő vállalásával, de
további karbantartási tevékenységgel bővíthető. Minden karbantartási tevékenység csak az
Ajánlattevő által vállalt karbantartási ciklusnak megfelelő futásteljesítményhez fogadható el.
Kivételt képez az első ciklus km-t megelőző átvizsgálás, amennyiben a gyártó azt előírta.

Karban
tartás
összesen
Alkalmazott munkadíj (1 munkaóra)

....................-Ft

(Ajánlattevőnek a táblázatot további sorokkal kell bővítenie, úgy, hogy abban az összes, szükséges
karbantartási munka feltüntetésre kerüljön)
Magyarországi márkaszervizek listája:
Sorszám
Márkaszerviz
megnevezése

Márkaszerviz
státusza,
jogosultsága

Márkaszerviz
címe, telefon és
fax száma, email
címe

1.

2

Valamennyi árat forintban (HUF), nettó értéken (ÁFA nélkül) kell megadni.

3

Ajánlattevő saját munkadíjával szükséges kitölteni.

4

Ajánlattevő saját anyagfelhasználási áraival szükséges kitölteni.
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4. SZ. TÁBLÁZAT
5. részszempont: 2013. évben előszállítással átadni kész járművek aránya

AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL
ELVÁRT SZÁLLÍTÁSOK
SZÁMA

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL
MEGAJÁNLOTT 2013. ÉVI
SZÁLLÍTÁSOK SZÁMA

„A” kivitelű autóbusz
5 db

„A” kivitelű autóbusz
… db

„B” kivitelű autóbusz
10 db

„B” kivitelű autóbusz
… db

„C” kivitelű autóbusz
9 db

„C” kivitelű autóbusz
… db
2013. ÉVBEN

„D” kivitelű autóbusz
6 db
Összesen
30 db

„D” kivitelű autóbusz
… db
Összesen
…. db

ELŐSZÁLLÍTÁSSAL
ÁTADNI KÉSZ JÁRMŰVEK
ARÁNYA

…… %

Az 5. részszempont esetében a táblázat „Összesen” sorában megadott %-os mennyiség kerül
értékelésre.
Ajánlattevőnek a táblázat „2013. évben előszállítással átadni kész járművek aránya” rovatát az
alábbiak szerint kell meghatároznia:
(összes 2013. évi előszállításra megajánlott jármű/30)*100
Az 5. részszempont esetében legmagasabb pontot az az ajánlattevő kapja, aki a legnagyobb arányú
2013. évi szállítást ajánlja meg.
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5. SZ. TÁBLÁZAT
6. részszempont: Nyitható oldalablakok száma az utastérben (db, a
dokumentációban meghatározott mennyiségen felül)

AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL
ELVÁRT OLDALABLAKOK
SZÁMA

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL
MEGADOTT
OLDALABLAKOK SZÁMA

OLDALABLAKOK SZÁMÁNAK
KÜLÖNBSÉGE 1-1 DB AUTÓBUSZ
ESETÉBEN

„A” kivitelű autóbusz
bal oldal: min. 4 db
jobb oldal: min. 3 db

„A” kivitelű autóbusz
bal oldal: …. db
jobb oldal: … db

„A” kivitelű autóbusz
…..db

„B” kivitelű autóbusz
bal oldal: min. 2 db
jobb oldal: min. 2 db

„B” kivitelű autóbusz
bal oldal: …. db
jobb oldal: … db

„B” kivitelű autóbusz
…..db

„C” kivitelű autóbusz
bal oldal: min. 2 db
jobb oldal: min. 2 db

„C” kivitelű autóbusz
bal oldal: …. db
jobb oldal: … db

„C” kivitelű autóbusz
…..db

„D” kivitelű autóbusz
bal oldal: min. 2 db
jobb oldal: min. 2 db

„D” kivitelű autóbusz
bal oldal: …. db
jobb oldal: … db

„D” kivitelű autóbusz
…..db

Összesen

…. db

A 6. részszempont esetében a táblázat „Összesen” sorában megadott mennyiség kerül értékelésre.
A 6. részszempont esetében legmagasabb pontot az az ajánlattevő kapja, aki a legnagyobb számú
nyitható oldalablakot ajánlja meg.
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6. SZ. TÁBLÁZAT
7. részszempont: Nyitható oldalablakok nyithatósági aránya

NYITHATÓ OLDALABLAKOK NYITHATÓSÁGI ARÁNYA

5 db „A” kivitelű autóbusz

„A” kivitelű autóbusz
…..%

10 db „B” kivitelű autóbusz

„B” kivitelű autóbusz
…..%

9 db „C” kivitelű autóbusz

„C” kivitelű autóbusz
…..%

6 db „D” kivitelű autóbusz

„D” kivitelű autóbusz
…..%

Összesen

…. %

Ajánlattevőnek a nyitható oldalablakok nyithatósági aránya „Összesen” rovatát az egyes kivitelek
darabszám szerint súlyozott átlagával kell az alábbiak szerint meghatároznia:
(5*„A”%+10*„B” %+9*„C” %+6*„D” %)/30
A 7. részszempont esetében a táblázat „Összesen” sorában megadott érték kerül értékelésre.
A 7. részszempont esetében legmagasabb pontot az az ajánlattevő kapja, aki a legnagyobb %-os
értékű adatot ajánlja meg.
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IV.

SZERZŐDÉSTERVEZET

Az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képezi.
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V.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képezi.
(A 2. számú értékelési részszempontra vonatkozó megajánlás megtételéhez szükséges excel számolótábla elektronikus
formában az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képezi.)
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