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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

„Adásvételi szerződés keretében egyterű kategóriába tartozó személygépjárművek beszerzés az
Országos Vízügyi Főigazgatóság részére ”
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdése
alapján nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban

1. AJÁNLATKÉRŐ KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány u. 1/D.
Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató
Kapcsolattartó: dr. Zsenyuk Péter
Telefon: +36 1 225-4400, mell 10045
Fax: +36 1 212-1773
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
2. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE:
Adásvételi szerződés keretében egyterű kategóriába tartozó személygépjárművek beszerzés az
Országos Vízügyi Főigazgatóság részére
 2 db egyterű 1. kategóriába tartozó, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, manuális váltóval
felszerelt, összkerékhajtású új személygépjármű, forgalomban helyezéssel.
 1 db egyterű 1. kategóriába tartozó, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, automata váltóval
felszerelt, összkerékhajtású új személygépjármű forgalomba helyezéssel.
 2 db egyterű 1. kategóriába tartozó, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, manuális váltóval, 2
kerék hajtással rendelkező új személygépjármű, forgalomban helyezéssel.
Ajánlatkérő egyterű 1. kategória alatt a 14/2012. (VI.8.) NFM utasításban meghatározott fogalmat
érti.
Valamennyi gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben
meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
Ajánlatkérő azonos gyártmányú gépjárművek megajánlását fogadja el.
A megajánlott gépjárművekkel szemben minimálisan elvárt felszereltséget a közbeszerzési
dokumentumok részét képező Műszaki leírás/adatlap tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
 34110000-1 Személygépkocsik
 34113200-4 Összkerék-meghajtású járművek
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3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA:
Adásvételi szerződés
4. RÉSZAJÁNLATTÉTEL, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL :
Ajánlatkérő nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy, Ajánlatkérő számára a
gépjárműflotta fenntartási költségei jelentősen alacsonyabbak azonos gyártmányú gépjárművek
beszerzése esetén.
Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged, illetve nem ír elő többváltozatú ajánlattételt.
5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE:
A szerződés a szerződés hatályba lépésétől számított 120 nap.
TELJESÍTÉS HELYE:
- 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.
- NUTS-kód: HU101,
6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen
más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
A termékek ellenértékének az Ajánlatkérő által történő kiegyenlítése a jogszabályoknak megfelelően
kiállított számla alapján, az Ajánlatkérő valamennyi termék leszállítását és üzembe és forgalomba
helyezését igazoló teljesítésigazolás birtokában, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő
számla és mellékletei benyújtását követően, a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik fél felé Ajánlattevő csak a
Ajánlatkérő előzetes írásbeli tájékoztatása esetén jogosult átruházni (a továbbiakban: Engedményezés)
Ajánlattevő részszámla benyújtására nem jogosult.
A számla benyújtása valamennyi termék ajánlatkérő részére történő sikeres átadás –átvételét követően
lehetséges.
A számla benyújtására és kifizetésére vonatkozó jogszabályok a következők:
- 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről.
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Ajánlatkérő részteljesítést nem fogad el. Ajánlatkérő és Ajánlattevő az üzembe és forgalomba helyezett
termékek leszállításakor átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet aláírásukkal látnak el. Az
aláírt átvételi jegyzőkönyv teljesítésigazolásnak minősül, így számlázásra jogosítja Eladót.
A Ptk. 6:155. §-a szerint késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyv (a
továbbiakban: Ptk.) 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet
Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben kifizetést nem teljesít.
A kifizetés során alkalmazandók az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §
előírásai, továbbá.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy kifizetés az Art. 36/A. § rendelkezéseinek hatálya
alá esik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
7. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és az eljárást megindító felhívást kiegészítő
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli az alábbi részszempontok szerint:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Részszempont:
Egyterű 1. kategóriába tartozó, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, manuális
váltóval felszerelt, összkerékhajtású új személygépjármű nettó ajánlati ára a
forgalomban helyezés költségével együtt. (nettó HUF/db)
Egyterű 1. kategóriába tartozó, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, manuális
váltóval felszerelt összkerékhajtású új személygépjármű üzemanyag
fogyasztása vegyes üzemmódban. (liter/100 km)
Egyterű 1. kategóriában, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, automata váltóval
felszerelt, összkerékhajtású új személygépjármű nettó ajánlati ára a
forgalomban helyezés költségével együtt. (nettó HUF/db)
Egyterű 1. kategóriában, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, automata váltóval
felszerelt, összkerékhajtású új személygépjármű üzemanyag fogyasztása
vegyes üzemmódban. (liter/100 km)
Egyterű 1. kategóriában, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, manuális váltóval, 2
kerék hajtással rendelkező új személygépjármű nettó ajánlati ára a forgalomban
helyezés költségével együtt. (nettó HUF/db)
Egyterű 1. kategóriában, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, manuális váltóval, 2
kerék hajtással rendelkező új személygépjármű üzemanyag fogyasztása
vegyes üzemmódban. (liter/100 km)

Súlyszám:
32

8

19

4

29

8

Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont tekintetében: 1-10.
Valamennyi részszempont tekintetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
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Az 1., 3., és 5. részszempont tekintetében a legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximálisan
adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra. Az így kapott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra
kerülnek.
Ajánlattevőknek a felolvasólapon az egyes árelemekre tett megajánlásukat egész számban, nettó
forintban kifejezve kell megadniuk.
Az 2., 4., és 6. részszempontok tekintetében a legalacsonyabb üzemanyag fogyasztásra vonatkozó
megajánlása kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb
ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az adott
részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek.
Ajánlattevőknek a felolvasólapon az vegyes üzemmódban üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó
megajánlásukat egy tizedes jegy pontossággal, liter/100 kilométerben kifejezve kell megadniuk.
Számítás képlete: P=(A legalacsonyabb / A vizsgált) x (P max - P min)+ Pmin
Ahol,
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa:10
P min: a pontskála alsó határa: 1
A legalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására
vonatkozó értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló útmutatójára (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.)
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során két tizedes jegy pontossággal számítja ki a pontszámokat.
Amennyiben a végső pontszám egyenlő, ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdéseit alkalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel a 2., 4., és 6. részszempontok tekintetében
Ajánlatkérő 6,5 liter/100 kilométerben határozza meg a vegyes fogyasztás mértékét, amelynél
kedvezőtlenebbet (magasabbat) nem fogad el. Kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi.
8. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás
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közvetlen megküldésétől visszafelé számított három
év
legjelentősebb,
közbeszerzés
tárgya
(személygépjármű értékesítése) szerinti szállításait,
legalább a következő adatokkal:
- A teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező
időpontja, év/hó/nap formátumban megadva
- a szerződést kötő másik fél neve és címe,
- a referenciát nyújtó személy neve és
elérhetősége,
- a teljesítés tárgya, mennyisége továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1 Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem
rendelkezik
az
ajánlattételi
felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven
(72 hónapon) belül megkezdett, a
közbeszerzés
tárgya
(személygépjármű
értékesítése) tárgyban teljesített legalább
 3 darab
Az M/1. alkalmassági követelménynek való gépjármű
értékesítésére
vonatkozó
megfelelést a Rendelet 23. §-a szerint kell benyújtani. referenciával.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelmény a
Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban
ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az
általa
igazolni
kívánt
alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő
az
alkalmassági
követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles
benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A.§
bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő a
teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
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együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó
pontjának
megjelölésével
azon
alkalmassági
követelményt
(követelményeket),
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az a
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.
§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
A
(7)
bekezdés
szerint
csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (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, az ajánlatkérő
a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a
teljesítésbe
történő
bevonás
mértéke
e
bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több
szerződéssel is teljesíthető, az alkalmassági
igazolására legfeljebb három szerződés mutatható be.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint
egyszerű másolati formában benyújthatók.
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9. AZ AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYES HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK (KIZÁRÓ OKOK):
Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített
kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott
kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
64. §-ára.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, helyette a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozat szükséges, azonban Ajánlatkérő köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot is elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §
szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani
[Kbt. 2. § (5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését követő keltezésű nyilatkozatok,
igazolások benyújtását fogadja el.
10. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:
Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdése szerinti körben biztosítja.
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban vagy
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság, A hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és
az ajánlat érvénytelenségéről szóló útmutatójára (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.)
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11. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
2017. október 25. 10:00 óra
12. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. 113. szoba
13. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
Magyar. Az ajánlat csak magyar nyelven nyújtható be.
14. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK IDEJE, HELYE, JELENLÉTRE JOGOSULTAK:
2017. október 25. 10:00 óra
Helye: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. 113. sz.
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kbt. 68. § (1)-(2),
és (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
15. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA:
A Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján uniós értékhatár alatti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárás.
Ajánlatkérő 2017. szeptember 20. napján a Közbeszerzési Hatóságon keresztül, annak honlapján az
eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást tett közzé.
16. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA: az ajánlattételi határidő lejártától (ajánlatok bontásától) számított
60 nap.
17. A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA: Az összegezés megküldésének napját, valamint a Kbt. 131. § (6) és
(8) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium lejártát követően.
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye.
19. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem ír elő.
20. AJÁNLATKÉRŐ A KBT. 35. § (8) BEKEZDÉSE SZERINT RÖGZÍTI, HOGY A PROJEKTTÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁT
KIZÁRJA.
21. TÖBBVÁLTOZATÚ, ALTERNATÍV AJÁNLAT NEM TEHETŐ.
22. AJÁNLATKÉRŐ NEM ALKALMAZZA A KBT. 114. § (11) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKAT.
23. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
1.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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 Jótállás: Nyertes Ajánlattevő/Eladó köteles a megajánlott termékekre 48 hónap , de legfeljebb
200.000 futott km eléréséig terjedő teljes körű jótállást vállalni a Ptk. 6:171. §-ában folaltak
szerint
A jótállás kezdő időpontja megegyezik valamennyi leszállított termék átadás átvételéről
készített jegyzőkönyv aláírásának időpontjával. Nyertes Ajánlattevő/Eladó vállalja, hogy a
jótállási időn belül történt meghibásodás esetén a javítást a személygépjármű átadásától
számított 24 órán belül megkezdi. A termékek jótállási idő alatti teljes körű garanciális javítását
és karbantartását auditált szakszervizben kell biztosítani. Jótállás keretében végzett javítás
során csak új alkatrész építhető be. A jótállási időszak alatt az Nyertes Ajánlattevő/Eladó nem
számíthat fel kiszállási díjat, javítási óradíjat, valamint a beépített alkatrész költségét.
Amennyiben a jótállási idő alatt a termék meghibásodik, és Nyertes Ajánlattevő/Eladó az
átadást követően 72 órán belül a terméket nem tudja megjavítani, úgy köteles a javítás
időtartamára a meghibásodott termékkel egyenértékű csereterméket biztosítani, legkésőbb a
meghibásodott termék átadsát követő 72 óra elteltével. A cseretermék azonosító adatait az
átadás-átvétellel egyidejűleg Ajánlatkérő/Vevő részére át kell adni.
 Kötbérek:
 Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő/Eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, a
Szerződésben meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában késedelembe esik, a
késedelem idejére köteles késedelem kötbér megfizetésére. A kötbér alapjaa
késedelemmel érintett termék nettó szerződéses ára. A kötbér mértéke a késedelem
minden naptári napja után, a késedelemmel érintett termék nettó szerződéses árának
0,5 %- a kötbéralapra vetítetten, de maximum a késedelemmel érintett terméknettó
szerződéses ár 15 %-a. A késedelem maximumának elérését követően
Ajánlatkérő/Vevő – Nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegésére történő
hivatkozással - jogosult a szerződést felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából
származó kárát Nyertes ajánlattevőtől követelni. A kötbér maximumának elérését
követően Ajánlatkérő/Vevő jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni, amelybe a
késedelmi kötbérmaximum értéke beszámít.
 Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő, amennyiben a Szerződés teljesedésbe
menése - olyan okból, amelyért felelős – meghiúsulással érintett termék(ek) nettó
szerződéses ára 30 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni, mely
esetben Ajánlatkérő/Vevő – Nyertes Ajánlattevő/Eladó súlyos szerződésszegésére
történő hivatkozással - jogosult a szerződést felmondani, továbbá a teljesítés
elmaradásából származó kárát Nyertes Ajánlattevőtól követelni.
 A kötbér összegét írásbeli felszólítással – 5 napos teljesítési határidő megjelölésével – jogosult
Ajánlatkérő/Vevő érvényesíteni. Amennyiben a felszólítás kézhezvételétől számított 2
munkanapon belül érdemi – indokolt és bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott – kimentést
nem közöl a Nyertes ajánlattevő/Eladó, akkor a követelés az Nyertes ajánlattevő által
elismertnek tekintendő. A kötbér összege ebben az esetben a Kbt. 135.§ (6) bek-ben foglalt
feltételek teljesülése estén beszámítható az esedékes szerződéses árba.
 Ajánlatkérő/Vevő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltakra.
 Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése (biztosíték felhasználása) nem érinti
Ajánlatkérőnek/Vevőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Nyertes
ajánlattevővel/eladóval szemben.
 Biztosítékok:
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 Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a Szerződés hatályba lépését követő 2 banki
napon belül köteles a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának
megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani Ajánlatkérő/Vevő részére és javára. A
teljesítési biztosítéknak a teljesítés napjáig érvényben kell lennie, ezt megelőzően a
Nyertes ajánlattevő/Eladó általi teljesítés (sikeres átadás-átvétel) napján felszabadítható. A
biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt
garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt semmilyen
kifizetés nem teljesíthető Nyertes ajánlattevő/Eladó részére. Ha Nyertes ajjánlattevő/Eladó
a biztosítékot nem az Ajánlatkérő/Vevő bankszámlájára történő befizetéssel, óvadékként
nyújtja, akkor a biztosítéki jogviszony fennállását igazoló okirat eredeti példányát az
Ajánlatkérőnek/Vevőnek át kell adnia. Ajánlatkérő/Vevő (Jogosult) kizárólag olyan okiratot
köteles elfogadni, amelyben Nyertes ajánlattevő/Eladó (Kötelezett) vállalja, hogy
amennyiben az Ajánlatkérő/Vevő (Jogosult) arról tájékoztatja, miszerint Nyertes
ajánlattevő/Eladó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt teljesítési
kötelezettségeinek, úgy Nyertes ajánlattevő/Eladó helyett Ajánlatkérő/Vevő (Jogosult) első
felszólítására átutalja a biztosítékból Ajánlatkérő/Vevő (Jogosult) által megjelölt összeget az
Ajánlatkérő/Vevő (Jogosult) bankszámlájára. Az okiratban rögzíteni kell, hogy Nyertes
ajánlattevő/Eladó a szolgáltatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására,
visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról
továbbá arról is, hogy Nyertes ajánlattevőnek/Eladónak a Szerződésből vagy azzal
kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, Nyertes ajánlattevővel/Eladóval, mint
Jogosulttal szembeni követeléseit érvényesítse.
Az Ajánlatkérő/Vevő kötbérigényét jogosult érvényesíteni a teljesítési biztosítékból, továbbá
jogosult a teljesítési biztosíték lehívására az Nyertes ajánlattevő/Eladó szerződésszegő
magatartásának tanúsításakor – különösen, de nem kizárólagosan - a Szerződés V.
pontjában foglalt esetekben.
 Jólteljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevőnek/Eladónak a teljesítéssel egyidejűleg a
Szerződés I. pontjában foglalt kötelezettségei jótállási igényeinek biztosítása érdekében 48
hónap + 30 naptári nap időtartamra szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített
formában jólteljesítési biztosítékot kell nyújtani a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő értékben. A jólteljesítési biztosíték nyújtása a
végszámla benyújtásának feltétele.
2.) Ajánlatkérő döntéseiről a Kbt. 79. §-a szerint tájékoztatja ajánlattevőket.
3.) Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt elektronikus úton, korlátlanul és
teljes
körűen,
közvetlenül
és
térítésmentesen
biztosítja/elérhetővé
teszi
a
http://www.ovf.hu/hu/kozbeszerzesi-eljarasok/-adasveteli-szerzodes-ovf-1 menü pont alatt.
Az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció elektronikusan elérhető a fenti címen, illetőleg
igény esetén papíralapon személyesen átvehető az Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest,
Márvány u. 1/D. cím alatt munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig.
Az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció papíralapon az ajánlattétel napján az ajánlattételi
határidő lejártáig áll rendelkezésre.
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Az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell vennie
az ajánlattételi határidő lejártáig a Kbt. 57. § (2) bekezdésére figyelemmel.
4.) A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az Ajánlattételi felhívásban, illetőleg a Közbeszerzési
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben
válaszolja meg. A kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben
vagy telefaxban kell megtenni az Országos Vízügyi Főigazgatóság, dr. Zsenyuk Péter, Fax: 06/1-21207-73; e-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
5.) Az ajánlatot egy eredeti példányban szükséges benyújtani. Az ajánlatot zárt és sértetlen
borítékban/dobozban, kell benyújtani. Az ajánlatok fent megjelölt helyen történő átadása a hivatali
munkaidőben történhet, hétfőtől csütörtökig 9:00 és 16:30 között, pénteken 9:00 és 14:00 között.
Az ajánlatot két példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .PDF vagy azzal egyenértékű
formátumban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő
cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír
alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. A borítékon/dobozon
„Adásvételi szerződés keretében egyterű kategóriába tartozó személygépjármű beszerzés az
Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” - Az ajánlattételi határidőig felbontani TILOS!”
megjelöléseket kell feltüntetni. A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő
beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az
ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek
kockázata az ajánlattevőt terheli.
6.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap (Felolvasólap (Kbt. 68. § (4)
bekezdés), szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét),
telefon- és faxszámát és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok
alapján értékelésre kerülnek. A Felolvasólap mintáját a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan
- ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- az alkalmasság megállapítására szolgáló Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot;
- nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontra vonatkozóan, a Kbt. 114. § (2)
bekezdésének értelmében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontban és a 10. § g) pont gb) alpontban foglaltak
szerint
- Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell). A nyertes ajánlattevő legkésőbb
a szerződés megkötésének időpontjában köteles az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
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- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve
alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás
mintáját.
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők)
esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú
nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell a 321/2015 (X. 30.) Kormányrendelet 13.§-ában foglaltak
szerint.
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő,
illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére. Ajánlattevő nemleges tartalmú nyilatkozatát is köteles benyújtani adott esetben.
- üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot (adott esetben)
- átláthatósági nyilatkozatot
- Ajánlattevő nyilatkozatát csatolja a tekintetben, hogy a megajánlott valamennyi áru :
- a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírásainak megfelel.
- a járművek rendelkeznek a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes
típusbizonyítvánnyal. Az érvényes típusbizonyítványt a nyertes ajánlattevőnek a szerződés
csatolnia kell.
- a gyártómű rendelkezik a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált –
minőségbiztosítási rendszerrel. Az érvényes tanúsítványt a nyertes ajánlattevőnek a szerződéshez
csatolnia kell.
- a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott, kitöltött és cégszerűen aláírt
műszaki leírás/adatlap(ok)at.
- a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot a teljesítési és a jólteljesítési biztosíték
rendelkezésre bocsátásáról.
8) Ajánlattevőknek, mint szakmai ajánlat az ajánlatában csatolnia kell a megajánlott személygépjármű
részletes műszaki paramétereinek leírását, amely tartalmazzon termékismertetőt és/vagy prospektust
és/vagy a biztonsági és/vagy műszaki adatlapot, az áru típusára, megjelölésére is vonatkozó, részletes
műszaki paraméterek leírását magyar nyelven, ha nem magyar nyelvű, az ajánlattevő általi magyar nyelvű
felelős fordításban is.
A szakmai ajánlat benyújtásának célja, hogy Ajánlatkérő kellően megbizonyosodjon a tekintetben, hogy a
megajánlott személygépjármű rendelkezik a műszaki leírásban foglalt paraméterekkel. A szakmai ajánlat
keretében benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell a felolvasólapon feltüntetett üzemanyagfogyasztásra vonatkozó megajánlásokat alátámasztó adatokat.
Amennyiben ajánlattevő nem csatolja a szakmai ajánlatát az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után!
9) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles
másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 68. § (2)
bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia.
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10.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult
személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
11.) Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások
benyújtására.
12.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
13. Az ajánlat megtétele előtt Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie minden körülményt, amely a
Szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és az ajánlati árban a Szerződés
teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget szerepeltetnie kell, így különösen de nem
kizárólagosan:
a) a termékek előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b) a termékekkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet, szállítási
költséget;
c) a termékekkel kapcsolatos üzembe helyezési, forgalomba helyezési és szerelési
költséget;
d) az összeszereléshez szükséges szerszámok biztosítását;
e) a termékekkel kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási,
kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket;
f) a termékekkel kapcsolatos dokumentumok költségét;
g) a helyszínen történő leszállítás és a leszállított termékek üzembe helyezését,
forgalomba helyezését;
h) a részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított termékek minden
tételéhez;
i) a szállítandó termékek felügyeletét a Szerződésben feltüntetett időpontig.
14.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi
felelős magyar fordítást is.
15.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös
ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, amelynek kötelező
erejűen tartalmaznia kell a dokumentációban meghatározott feltételeket.
16.) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai
szerint kell eljárni.
17.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei. A szigorúbb minősítési feltételek a műszakiszakmai alkalmassági kritérium (M/1. pont) érintik.
18.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján az eljárásban
kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívást megküldte.
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Bármely gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött eljárást
megindító felhívást.
19.) Az ajánlatok előzetes bírálata és értékelése:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza, azaz az ajánlatok bírálatát - az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő
egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben
megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot
tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az
ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljes körűen elbírálja.
20) A műszaki leírás/adatlapban a minimálisan elvárt felszereltség vonatkozásában rögzített elvárások
tekintetében Ajánlatkérő rögzíti, hogy az azzal egyenértékű megajánlást is elfogadja. Az egyenértékűséget
minden esetben Ajánlattevőnek kell bizonyítania.
21) Ajánlatkérő a 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet 8.§ (4) bekezdésére hivatkozással az eljárást
eredménytelenné nyilvánítja, ha az ajánlattételi határidő leteltét követően a központi beszerző szervezet
által a kiemelt termék vonatkozásában megkötött keretszerződés vagy keretmegállapodás hatályba lép.
22) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okot nem alkalmazza.
24. Az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja: 2017. október 12.
Ajánlatkérő képviseletében:
Somlyódy Balázs
Főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság
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