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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Eljárást megindító felhívás

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.probiort.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 87342380Fax: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

A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.

Eljárást megindító felhívás

Közzététel dátuma:24347/2022  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Parkfenntartáshoz gépek, járművek beszerzése-III.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR001595752022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10556007219

Fürdő Utca 20.

Balatonfüred HU213 8230

Tóth Barnabás

toth.barnabas@probiort.hu +36 204882329

Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája 19381040219

Ádám Iván Utca 23. 1/104.

Veszprém HU213 8200

Horváth Klaudia
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EKR001595752022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.6) Fő tevékenység

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

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

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001595752022/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/EKR001595752022/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)

+36 88328158Fax:+36 88328158Telefon:E-mail: kozbeszerzes@drhk.hu

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi szervezet

Környezetvédelem

Parkfenntartáshoz gépek, járművek beszerzése-III.
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

16160000-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

Árubeszerzés

Eljárás megnevezése: Parkfenntartáshoz gépek, járművek beszerzése, ezen belül:
1. rész: Elektromos eszközök beszerzése
Mennyisége:Mindösszesen 35 db elektromos készülék és tartozékai zöldterület karbantartásához, ezen belül:
- Lombfúvó (2 db)
- Fűkasza (2 db)
- Sövénynyíró (5 db)
- Teleszkópos sövénynyíró (2 db)
- Motorfűrész (2 db)
- Professzionális akkumulátor a készülékekhez (8 db)
- Professzionális töltő a készülékekhez  (4 db)
- Robotfűnyírók és egyéb eszközök: 
Robotfűnyírók (10 db)
További eszközök a robotfűnyíróhoz:
- Ház (10 db)
-Határoló vezeték (20 db)
- Tűzőkapocs talajrögzítésre (20 zacskó)
-Csatlakozó (50 db)
- Dokkolócsatlakozó (40 db)
2. rész: Elektromos kisautók beszerzése
Mennyisége: 2 db elektromos kisautó beszerzése
Főbb műszaki paraméterek:
Új, Lassú jármű (LJ kategória),Jármű külső méretei: minimum 3400 mm x1100 mm,magasság: maximum 2000mm
tengelytáv: minimum 2400 mm,plató mérete: minimum 1400 mm x 1100 mm x 250 mm,motor teljesítmény: minimum 5 KW,
Akkumulátor technológia: ólom-savas,Váltó: fokozatmentes automata,Szállítható személyek száma: minimum 2 fő,Hatótáv sík terepen, 
a jármű típus bizonyítványa alapján: 20 km/h: min. 70 km,sebesség: minimum 25 km/h,Mászóképesség: minimum 15%
3. rész: Elektromos seprő- és szívógép beszerzése
Mennyisége: 1 db elektromos seprő-és szívógép beszerzése
Főbb műszaki paraméterek: Új, 100% elektromos seprő- és szívógép, elektromos direkt hajtással – nem lehet hidrosztatikus erőátvitel,
Munkahatékonyság, minimum: 10.000m2 /óra,Méretek: hosszúság = maximum 200cm, szélesség = maximum 140cm, magasság= 
maximum 210cm,Teljes tömeg = maximum 800 kg,Forduló kör = maximum 150cm,Ráülős kivitel, kabinnal; minimálisan: tető, 
szélvédő, ablaktörlők, Szemétgyűjtő tartály űrtartalom = minimum 200 liter,Víztartály kapacitás, minimum 50 liter,Porszűrés: PM10 
poliészter szűrő, elektronikus rázómechanizmussal.
4. rész:Elektromos tehergépjármű beszerzése
Mennyisége: 1 db elektromos tehergépjármű beszerzése
Főbb műszaki paraméterek:Új,Európai típusbizonyítvánnyal rendelkeznie kell N1 járműkategóriában.Akkumulátor: minimum ólom-
savas gondozásmentes technológiájú, Hatótáv (vegyes) min. 70 km megtételére alkalmas (WLTP szabvány alapján),Plató hasznos 
teherbírás: min. 900kg,Plató hossz: min. 2.100 mm,Plató szélesség: min. 1.100 mm,Plató oldalfal magasság: min. 250 mm,Max. 
sebesség: min. 40 km/h.
Valamennyi részhez: További és részletes mennyiségi adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező 
műszaki iratok tartalmaznak.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki irat, ezen belül különösen a műszaki leírást is tartalmazó „Szakmai ajánlat” 
elnevezésű iratokban  meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 
Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő azzal, hogy az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek bizonyítania kell. Az eljárás tárgyát képező árubeszerzés részben a Balaton Fejlesztési Tanács 
által biztosított, BFT-SZK-2/2022 támogatási szerződés számú, „Településfejlesztési beruházások támogatása” elnevezésű projekt 
keretében kerül finanszírozásra, a finanszírozás módja utófinanszírozás, intenzitása: 60 %. 
Ajánlatkérő a Kbt. 112. (1) bek. b) pontja szerint jár el az alábbi feltérésekkel:Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (7) és 114. § (4) 
bek-t.Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának 
módját 321/2015.(X. 30.) Kr-nek a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.Az ajánlatok 
bírálata egy lépcsőben, az ajánlattételi határidőig becsatolt iratok, adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, az 
alkalmasság feltételeket alátámasztó dokumentumok benyújtására történő felhívás nélkül.Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy 
tárgyalást tartson az ajánlati árral, a műszaki tartalommal, illetve műszaki/szakmai minimumfeltételekkel, valamint az adásvételi 
szerződéstervezet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban azzal, hogy a bontási eljárást követően különösen abban az esetben dönt – de 
nem kötelező jelleggel – a tárgyalás tartása mellett - valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, külön-külön az ajánlatok 
beérkezésének sorrendjében, részenként külön-külön -, amennyiben a beérkezett ajánlatokban megjelölt ajánlati ár magasabb, mint a 
bontási eljáráson az ajánlatkérő által ismertetett fedezet összege. Az ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek típusáról nem fog tárgyalni, kizárólag azok mértékei képezhetnek 
tárgyalási alapot a fent hivatkozott elemeken/feltételeken kívül.Tárgyalás tartásáról az ajánlattevő a bontási eljárást követően az EKR-
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Eljárás megnevezése: Parkfenntartáshoz gépek, járművek beszerzése, ezen belül:
1. rész: Elektromos eszközök beszerzése
Mennyisége:Mindösszesen 35 db elektromos készülék és tartozékai zöldterület karbantartásához, ezen belül:
- Lombfúvó (2 db)
- Fűkasza (2 db)
- Sövénynyíró (5 db)
- Teleszkópos sövénynyíró (2 db)
- Motorfűrész (2 db)
- Professzionális akkumulátor a készülékekhez (8 db)
- Professzionális töltő a készülékekhez  (4 db)
- Robotfűnyírók és egyéb eszközök: 
Robotfűnyírók (10 db)
További eszközök a robotfűnyíróhoz:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

43812000-8

31400000-0

31158100-9

16311100-9

16160000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Elektromos eszközök beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

4Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat 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:

en keresztül értesíti az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőket, értesítés elmaradása azt jelenti, hogy az ajánlatkérő nem tart 
tárgyalást.Tárgyalás tartása esetén a Kbt-nek a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, 
hogy az első tárgyalás tervezett időpontja a bontást követő 5. munkanap.

Magyarország, 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20.
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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 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

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:

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Ajánlati ár (nettó, Ft)

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)

- Ház (10 db)
-Határoló vezeték (20 db)
- Tűzőkapocs talajrögzítésre (20 zacskó)
-Csatlakozó (50 db)
- Dokkolócsatlakozó (40 db)
További és részletes mennyiségi adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok 
tartalmaznak.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki irat, ezen belül különösen a műszaki leírást is tartalmazó „Szakmai ajánlat” 
elnevezésű iratokban  meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 
Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő azzal, hogy az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek bizonyítania kell. 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

180

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(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:

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Ajánlati ár (nettó, Ft)

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)

Eljárás megnevezése: Parkfenntartáshoz gépek, járművek beszerzése, ezen belül:
2. rész: Elektromos kisautók beszerzése
Mennyisége: 2 db elektromos kisautó beszerzése
Főbb műszaki paraméterek:
Új, Lassú jármű (LJ kategória),Jármű külső méretei: minimum 3400 mm x1100 mm,magasság: maximum 2000mm
tengelytáv: minimum 2400 mm,plató mérete: minimum 1400 mm x 1100 mm x 250 mm,motor teljesítmény: minimum 5 KW,
Akkumulátor technológia: ólom-savas,Váltó: fokozatmentes automata,Szállítható személyek száma: minimum 2 fő,Hatótáv sík terepen, 
a jármű típus bizonyítványa alapján: 20 km/h: min. 70 km,sebesség: minimum 25 km/h,Mászóképesség: minimum 15%
További és részletes adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok tartalmaznak.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki irat, ezen belül különösen a műszaki leírást is tartalmazó „Szakmai ajánlat” 
elnevezésű iratokban  meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 
Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő azzal, hogy az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek bizonyítania kell. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

34100000-8

16160000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Elektromos kisautók beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy az ajánlatkérő amiatt választotta a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az
adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Magyarország, 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20.
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Eljárás megnevezése: Parkfenntartáshoz gépek, járművek beszerzése, ezen belül:
3. rész: Elektromos seprő- és szívógép beszerzése
Mennyisége: 1 db elektromos seprő-és szívógép beszerzése
Főbb műszaki paraméterek: Új, 100% elektromos seprő- és szívógép, elektromos direkt hajtással – nem lehet hidrosztatikus erőátvitel,
Munkahatékonyság, minimum: 10.000m2 /óra,Méretek: hosszúság = maximum 200cm, szélesség = maximum 140cm, magasság= 
maximum 210cm,Teljes tömeg = maximum 800 kg,Forduló kör = maximum 150cm,Ráülős kivitel, kabinnal; minimálisan: tető, 
szélvédő, ablaktörlők, Szemétgyűjtő tartály űrtartalom = minimum 200 liter,Víztartály kapacitás, minimum 50 liter,Porszűrés: PM10 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

34921100-0

16160000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Elektromos seprő- és szívógép beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy az ajánlatkérő amiatt választotta a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az
adott esetben további minőségi jellemzők nem, 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 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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

180

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy az ajánlatkérő amiatt választotta a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az
adott esetben további minőségi jellemzők nem, 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 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

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:

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Ajánlati ár (nettó, Ft)

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)

poliészter szűrő, elektronikus rázómechanizmussal.
További  adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok tartalmaznak.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki irat, ezen belül különösen a műszaki leírást is tartalmazó „Szakmai ajánlat” 
elnevezésű iratokban  meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 
Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő azzal, hogy az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek bizonyítania kell. 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

180

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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:

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Ajánlati ár (nettó, Ft)

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)

Eljárás megnevezése: Parkfenntartáshoz gépek, járművek beszerzése, ezen belül:
4. rész:Elektromos tehergépjármű beszerzése
Mennyisége: 1 db elektromos tehergépjármű beszerzése
Főbb műszaki paraméterek:Új,Európai típusbizonyítvánnyal rendelkeznie kell N1 járműkategóriában.Akkumulátor: minimum ólom-
savas gondozásmentes technológiájú, Hatótáv (vegyes) min. 70 km megtételére alkalmas (WLTP szabvány alapján),Plató hasznos 
teherbírás: min. 900kg,Plató hossz: min. 2.100 mm,Plató szélesség: min. 1.100 mm,Plató oldalfal magasság: min. 250 mm,Max. 
sebesség: min. 40 km/h.
További és részletes adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok tartalmaznak.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki irat, ezen belül különösen a műszaki leírást is tartalmazó „Szakmai ajánlat” 
elnevezésű iratokban  meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 
Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő azzal, hogy az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek bizonyítania kell. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

34134000-5

16160000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Elektromos tehergépjármű beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Magyarország, 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20.
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A Kbt. 114/A §, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint, illetve az EU tanácsi rendelet szerinti tilalom 
tekintetében nyilatkozat benyújtása.  
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az eljárásban 
előírt kizáró okok.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben kizáró ok az eljárás során következik 
be.
A kizáró okokra 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.
A Kbt. 64. §-a szerint az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás 
lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k), m) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Európai Unió Tanács által 2022. április 8. napján elfogadott Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a 
továbbiakban: EU tanácsi rendelet) [A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról] tilalmat vezetett be az 
Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. Az EU tanácsi rendeletben foglalt rendelkezés 
alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
szállító továbbá a szerződéses érték 10 %-át meghaladó mértékű alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, aki a 
EU tanácsi rendeletben foglalt tilalom személyi hatálya alá tartozik. 
Az ajánlatkérő a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésére és a Miniszterelnökség által 2022.05.06. napján közzétett 
közleményében foglaltakra tekintettel előírja, hogy nyújtsa be az ajánlattevő a cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatát a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező nyilatkozatminta szerinti tartalommal arra vonatkozóan, hogy ajánlattevőre, illetve 
ajánlattevő által a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, szállítóra illetve 
azalkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplőre kiterjed-e a EU tanácsi rendeletben foglalt tilalom.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy az ajánlatkérő amiatt választotta a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az
adott esetben további minőségi jellemzők nem, 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 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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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 Késedelmes teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő a késedelemmel érintett eszközök/gépjárművek nettó ellenértékének az 1%-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

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három évben nem rendelkezik a 321
/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja, 21. § (1a) bekezdés a) pontja, 21/A §, 23. § szerint igazolt, az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző három éven belül teljesített, azaz ezen időtartam alatt befejezett, de hat éven belül megkezdett, 
-        az 1. részben legalább 10 db zöldterület karbantartására alkalmas elektromos készülék (pl. lombfúvó, fűkasza, sövénynyíró, 
motorfűrész, robotfűnyíró), 
-        a 2. részben 1 db, legalább 15 km/h sebességű, sík terepen 20 km/h sebességgel mérve legalább 50 km hatótávval rendelkező 
elektromos kisautó,
-        a 3. részben 1 db elektromos seprő-és szívógép,
-        a 4. részben 1 db, legalább 650 kg hasznos teherbírású platóval rendelkező elektromos tehergépjármű
szállítására vonatkozó referenciával.

Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy az előírt eszközök/gépjárművek szállítását több szerződés – azaz több referencianyilatkozat
/referenciaigazolás – alapján igazolja az ajánlattevő. 

A referencia körében az ajánlatkérő lehetővé teszi a Kbt. 65. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő az ajánlat tárgyát tekintve 
jelen közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű szállítást is igazoljon, azonban a műszakilag egyenértékűséget az ajánlattevő köteles 
igazolni.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági minimumkövetelményt a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (1) 
bekezdés a) pontja, és a 23. § bekezdése szerint köteles igazolni, a referenciát igazoló iratnak tartalmaznia kell legalább a következő 
adatokat, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható: 
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap), azaz amikor a szállításra a szerződés létrejött és amikor a szállítás, 
azaz az adásvételi szerződés az ajánlattevő által teljesítésre került, azaz az adott eszközöket/gépjárműveket az ajánlattevő 
leszállította), 
- a szerződést kötő másik fél adatai (neve, címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe), 
- a szállítás tárgya és mennyisége (a leszállított eszköz/gépjármű megnevezése, típusa és mennyisége), továbbá 
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Jelen pontban előírt referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más 
szervezet kapacitásait, ha a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti feltétel fennáll, azaz, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell 
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó 
kötelezettségvállalásnak a bevonás tényét, mértékét és módját, azaz a szervezet által a teljesítés során vállalt feladatokat tartalmaznia 
kell.
Közös ajánlattétel esetén a fenti alkalmassági feltételeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

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]:

igazolást. Az ajánlattevőnek az EKR-ben lévő nyilatkozat kitöltésével kell nyilatkoznia az ajánlatában, hogy esetében van-e 
folyamatban változásbejegyzési eljárás, és a nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

Nem

Nem

Nem
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Tárgyalásokat is magában foglaló 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

A Kbt. 35. § (8) és (9) bekezdései alapján az ajánlatkérő rögzíti, hogy nem köti a közbeszerzési eljárásban történő részvételt
gazdálkodó szervezet alapításához, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében nem teszi 
lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdasági társaság/projekttársaság alapítását.

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

Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé az előlegfizetési, illetve a részszámlázási lehetőséget.

A nyertes ajánlattevő 1 db számla kiállítására jogosult, 30 napos fizetési határidővel. A számla kifizetésére csak a szerződés tárgyát 
képező valamennyi eszköz/gépjármű eredményes üzembehelyezését tartalmazó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

A számla kifizetésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak az 
irányadók.

Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban (HUF), átutalással kerül kifizetésre. Az ajánlattétel és a szerződéspénzneme is a 
magyar forint (HUF).

Egyebekben irányadóak még a Kbt.135.§(1),(6),(11)bek-ei,136.§-a, a Ptk. 6:42.§-6:45.§-ai, a Ptk. 6:130. §-a, 6:155. §-a, a 2007. évi 
CXXVII.tv. (ÁFA tv.) rendelkezései.

Az eljárás tárgyát képező árubeszerzés részben a Balaton Fejlesztési Tanács által biztosított, BFT-SZK-2/2022 támogatási szerződés 
számú, „Településfejlesztési beruházások támogatása” elnevezésű projekt keretében kerül finanszírozásra, a finanszírozás módja 
utófinanszírozás, intenzitása: 60 %. 

Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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

/naptári nap, de legfeljebb összesen a késedelmes teljesítéssel eszközök/gépjárművek nettó ellenértékének a 10%-a mértékű 
késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti az ajánlattevőt a szállítás/beüzemelés 
teljesítése alól. 
Amennyiben a kötbér mértéke eléri az előbbi 10%-ot, az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni. 
A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett eszközök/gépjárművek teljes nettó ellenértékének 10%-a.
Amennyiben az ajánlattevő fentiek szerinti szerződésszegése miatt az ajánlatkérő megszünteti a szerződést, meghiúsulási kötbért 
köteles a nyertes ajánlattevő fizetni az ajánlatkérő részére, melynek mértéke a meghiúsulással érintett eszközök/gépjárművek nettó 
ellenértékének a 30%-a.
Mind a késedelmi, mind a hibás teljesítési, mind a meghiúsulási kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:186. § (1) 
bekezdésének megfelelően abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, 
megszegi a szerződést.
Az ajánlatkérő jogosult a Ptk. 6:139. §-a alapján az ajánlattevő által elismert, esedékessé vált kötbér összegét - figyelemmel a Kbt. 
135. § (6) bekezdésében foglaltakra – az ajánlattevőt megillető ellenértékből (vételárból) visszatartani és erről az ajánlatkérő köteles 
az ajánlattevőt haladéktalanul értesíteni. 
A nyertes ajánlattevőt az üzembehelyezést követő legalább a gyártó által vállalt időtartamban terheli jótállási kötelezettség.  
A fenti rendelkezések nem érintik az ajánlattevő kártérítési felelősségét. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a 
szerződéstervezet tartalmazza részletesen.

Nem

Igen

Nem
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Az ajánlatok bontása elektronikusan

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

a következő dátumtól 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 vagy részvételi 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

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

(egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)Az első tárgyalás időpontja:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy tárgyalást tartson az ajánlati árral, a műszaki tartalommal, illetve műszaki/szakmai
minimumfeltételekkel, valamint az adásvételi szerződéstervezet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban azzal, hogy a bontási eljárást 
követően különösen abban az esetben dönt – de nem kötelező jelleggel – a tárgyalás tartása mellett - valamennyi érvényes ajánlatot 
benyújtó ajánlattevővel, külön-külön az ajánlatok beérkezésének sorrendjében, részenként külön-külön -, amennyiben a beérkezett 
ajánlatokban megjelölt ajánlati ár magasabb, mint a bontási eljáráson az ajánlatkérő által ismertetett fedezet összege. Az ajánlatkérő 
a Kbt. 87. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek típusáról nem fog 
tárgyalni, kizárólag azok mértékei képezhetnek tárgyalási alapot a fent hivatkozott elemeken/feltételeken kívül.
Tárgyalás tartásáról az ajánlattevő a bontási eljárást követően az EKR-en keresztül értesíti az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőket, 
értesítés elmaradása azt jelenti, hogy az ajánlatkérő nem tart tárgyalást.
Tárgyalás tartása esetén a Kbt-nek a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, hogy az első 
tárgyalás tervezett időpontja a bontást követő 5. munkanap.

(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több 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 tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

Nem

Nem

Nem

2022.11.29 10:00

HU

30

2022.11.29

2022.11.29 12:00

Az iratok felbontását az EKR a fenti határidő lejártát követően,két órával később kezdi
meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A bontási eljárásról
további részletes információk:a felhívást kiegészítő közbesz.dok-ban.
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Kiegészítés a II.1.6. ponthoz: az ajánlatkérő valamennyi részre tehet ajánlatot, mivel 4 részre került az eljárás kiírásra, egy 
ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma szintén 4.
Az ajánlatkérő utal a Kbt. 117. § (2) bekezdésében foglaltakra: ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 81. § (7) és 114. § 
(4) bek-t.Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.A felhívásban előírt kizáró okok 
igazolásának módját 321/2015.(X. 30.) Kr-nek a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.Az 
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlattételi határidőig becsatolt iratok, adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján 
történik, az alkalmasság feltételeket alátámasztó dokumentumok benyújtására történő felhívás nélkül.Az ajánlatkérő fenntartja a 
jogot, hogy tárgyalást tartson az ajánlati árral, a műszaki tartalommal, illetve műszaki/szakmai minimumfeltételekkel, valamint az 
adásvételi szerződéstervezet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban azzal, hogy a bontási eljárást követően különösen abban az esetben 
dönt – de nem kötelező jelleggel – a tárgyalás tartása mellett - valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, külön-külön az 
ajánlatok beérkezésének sorrendjében, részenként külön-külön -, amennyiben a beérkezett ajánlatokban megjelölt ajánlati ár 
magasabb, mint a bontási eljáráson az ajánlatkérő által ismertetett fedezet összege. Az ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bekezdése szerint 
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek típusáról nem fog tárgyalni, kizárólag azok mértékei 
képezhetnek tárgyalási alapot a fent hivatkozott elemeken/feltételeken kívül.Tárgyalás tartásáról az ajánlattevő a bontási eljárást 
követően az EKR-en keresztül értesíti az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőket, értesítés elmaradása azt jelenti, hogy az ajánlatkérő 
nem tart tárgyalást.Tárgyalás tartása esetén a Kbt-nek a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályai az 
irányadóak azzal, hogy az első tárgyalás tervezett időpontja a bontást követő 5. munkanap.
A továbbiakban: AT=ajánlattevő;AK= ajánlatkérő;A:ajánlat
1.Az A-nak tart.kell jelen felh-ban és a felh-t kieg.közbesz.dok-ban előírt nyilatkozatot, iratot. Az AT a Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolv.
lapot köteles az A-hoz csatolni(EKR-ben)a Kbt.68.§(4) bek.szerinti tartalommal.Az AT-nek A-hoz csatolnia kell a 66.§(2)bek,és a 67.§(4)
bek szerinti nyil-kat.
2.Az A-nak tart. kell az AT és bevonásuk esetén az A-ban nyilatkozatot tevő alkalm. igazolására igénybe vett más szervezet-alábbi
iratait: az A-t aláíró és/vagy az A-ban bármely nyil-t tevő , meghat-t adó, köt-t vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
cmpld-t,vagy a 2006.évi V.tv.9.§ szerinti aláírás-mintáját, ha a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási cmpld,vagy
aláírásminta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dok-k csatolandóak, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló
(k) /nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó,a meghat-tt aláírását is tartalmazó írásos meghat.pld-t.
3. Ajánlati ár:Az ajánlattevő köteles a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező, „Ajánlati ár részletezése”
elnevezésű táblázatokban szereplő tételek ellenértékét megadni akként, hogy megadja az adott eszközök/gépjárművek egységárát 
nettó, Ft
összegben, és feltűnteti a „mennyiségi egység” megjelölésű oszlopban szereplő mértékekkel felszorzott – ÁFA nélküli – ellenértékét, 
továbbá az ajánlatkérő kéri megadni a bruttó össz-ellenértékeket is. A nettó ajánlati árnak a mennyiségi egység és az anyagegységár 
szorzatának összege minősül. Az ajánlati árat/nettó ellenértéket legfeljebb 2 tizedesjegyre kerekítve kell megadni.
4.A Kbt.35.§(8)és(9)bek.alapján nem köti a közb.elj.történő részvételt gazd.szerv. alapításához, jelen elj.eredm-ként megkötendő szerz.
telj. érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT-(k)től gazd.ts/ projekts. alapítását. Jelen eljárásban a részvétel
joga nem fenntartott a Kbt.33.§szerinti szervezetek számára.
5.Hp:Kbt.71.§,424/2017.(XII.19.) Kr (e-kr.) 11. §(2)-( 3)bek,17.§(1)bek.
6.Az AK az eljárást saját nevében folytatja le.Az AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.A beszerzés nem európai uniós 
forrásból
kerül finanszírozásra.

VI.3.4) További információk:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

-

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

történik, irányadó a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a.

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2022.11.16

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

7.AK jelen felhívás III.1.3.pont-ban meghat-tt alk-i felt-t és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
8.Ha jsz.eltérően nem rendelk.,az iratok(EKRben) egyszerű másolatban is benyújthatóak.
9.FAKSZ:Dr.Horváth Klaudia (00469)
10.Szerz.kötés:Kbt.131.§(4)bek.
11.Üzleti titok:Kbt.44.§, EKR-ben erre szolgáló funkció.
12.Egyebekben irányadó:Kbt.,e-kr és vh.rendeletei.
13. Továbbiak: a karakterkorl. miatt a közbesz.dok-ban. Közbesz-dok-ok elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes
/eljarasok/ EKR001595752022/reszletek
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