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„5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal részére”

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/169
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.09.21.
Iktatószám: 13662/2017
CPV Kód: 34100000-8
Ajánlatkérő: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Teljesítés helye:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6000
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.10.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közigazgatás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK01740
Postai cím: Deák Ferenc tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajtay Anikó
Telefon: 76/513-797
E-mail: bajtay.aniko@bacs.gov.hu
Fax: +3676998346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkmkh.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
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Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.bkmkh.hu/tartalom/kozbeszerzes (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pf. 10.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6001
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bajtay Anikó
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Telefon: +3676513-797
E-mail: bajtay.aniko@bacs.gov.hu
Fax: +3676998346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkmkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkmkh.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
részére”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal részére”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:

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

II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:

csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)
Elnevezés: „5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
részére”
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU331
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A teljesítés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére 5 (öt) darab
kapcsolható összkerékhajtású, dízel üzemű, duplakabinos, platóbéléssel és zárható tárolódobozzal
felszerelt új PICK-UP haszongépjármű beszerzése. Dupla kabinos, „pick-up” típusú haszongépjármű
(87.04 vámtarifaszám). A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentumokban található
műszaki leírásban kerül bővebben kifejtésre. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha
a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett,
akár nem, ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései
az irányadóak.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A gyártó által megadott vegyes átlagfogyasztás (liter/100 km) 15
2 A gyártó által megadott vegyes szén-dioxidkibocsátás (g/km) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (netto HUF/haszongépjármű) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ Ajánlatkérő a tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait a
www.bkmkh.hu/tartalom/kozbeszerzes URL címen korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a
közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok
részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére - a +3676-998-346 telefax számra
vagy a kozbeszerzes@bacs.gov.hu e-mail címre - történő haladéktalan visszaküldésével igazolni
kell, továbbá az ajánlat részeként Ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött regisztrációs lap másolati
példányát.
A regisztrációs lap elektronikus úton történő megküldésére a Kbt. 41. § alkalmazandó. Erre
tekintettel Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy elektronikus úton
az érdeklődés jelzésére legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus
dokumentumba foglalt forma megengedett (egyszerű e-mail üzenet nem megfelelő). A postai,
illetve közvetlen kézbesítés útján történő jelentkezési lehetőség szintén adott. Az eljárásban való
részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása. A
közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva
haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő
tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan
és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben
haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy Ajánlatkérő nem tudja részére
közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell
tájékozódnia Ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 
30.)Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a 
hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 
szerint kell eljárnia. Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet
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17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia. A kizáró okok igazolása körében benyújtandó
dokumentumok keltezése nem lehet régebbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): -

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetését.
Igazolása a Korm. rendelet 23. §-a szerint történik. A Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése,
valamint 21/A. §-a megfelelően alkalmazandók.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot is elfogadja előzetes igazolásként.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben legalább 3 db
mennyiségű új, összkerékhajtású haszongépjármű értékesítésére vonatkozó referenciával.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ha Eladó - olyan okból, amelyért felelős - a szerződésben rögzített feladatait
késedelmesen teljesíti, Vevő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke az adott gépjárműre
eső szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1%-a naponta. Amennyiben a késedelmi kötbér összege
eléri vagy meghaladja az adott gépjárműre eső szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a
késedelemmel érintett napok száma eléri vagy meghaladja a 10 napot, a Vevő jogosult a szerződést
- az adott gépjármű vonatkozásában - azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért
követelni.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés - olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős - teljes
egészében meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási
kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljes szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a. Részleges
meghiúsulás esetén, azaz ha a teljesítés csak az egyik gépjármű esetében hiúsul meg, úgy a
meghiúsulási kötbér mértéke az adott gépjárműre eső szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámla benyújtására nincs lehetőség. Az ellenszolgáltatás 
kifizetésére csak a szerződésszerű teljesítés Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti leigazolását 
követően kerülhet sor. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha az a vonatkozó 
jogszabályoknak, az eljárást megindító felhívásnak, a közbeszerzési dokumentumoknak és
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nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történt meg. Nyertes Ajánlattevő a számláit a
teljesítésigazolás kiállítását követő 10. napig köteles kibocsátani. Nyertes ajánlattevő a számláit
gépjárművenként külön állítja ki Ajánlatkérő részére. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásnak
kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalás
formájában. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-nak vonatkozó rendelkezései
az irányadóak. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint. A fizetési
feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
különösen, de nem kizárólagosan annak 167. § (3) bekezdése. A fizetési feltételek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében
is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során
történő csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2017/10/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2017/10/06
(éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/10/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Projekt Osztály, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
VIII. emelet, 815. szoba.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-10-ig.

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat mindhárom értékelési részszempont
esetében a fordított arányosítás módszerével értékeli az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 (pontskála felső határa) pontot
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat úgy, hogy a pontskála alsó határa 1 pont.
Az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
Alkalmazandó képlet: P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin) + Pmin (ahol: P=pontszám;
Alegjobb=legjobb ajánlat; Avizsgált=vizsgált ajánlat; Pmax= adható maximális pontszám;
Pmin=adható minimális pontszám).
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az
értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontja alapján
meghatározott módszerrel értékeli, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési
pontszámot megszorozza az adott részszempont esetében meghatározott súlyszámmal, a
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelynek
az összpontszáma a legnagyobb. Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint
kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem
egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú
szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatot írásban, 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, összefűzve, 
zárt csomagolásban az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül személyesen 
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (a később megadottakra is 
figyelemmel). Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti - a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül 
olvasható, nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a 
papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
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Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti 
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa 
benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával! A papír alapú és az elektronikus példány 
közötti eltérés esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak! 
A csomagoláson a következő feliratot kell feltüntetni: Ajánlat - „5 darab haszongépjármű 
beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában. Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! 
Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért! 
Az ajánlatot - munkanapokon - az alábbi időpontokban lehet benyújtani: 
- hétfő-csütörtök: 8:00-16:30 óráig, 
- pénteken: 8:00-14:00 óráig, 
- az ajánlattételi határidő napján: 8:00-10:00 óráig. 
Ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük, azaz nem elegendő az 
ajánlatok határidőben történő postára adása! 
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak az az ajánlat kerül 
bontásra, amely a fent leírtak szerinti helyszínen az ajánlattételi határidőig az ajánlattevő 
képviselője által igazoltan benyújtásra került! 
A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az 
összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldeni. 
2. Jelen eljárás árubeszerzésre irányul. 
3. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek a 
közbeszerzési dokumentumokat átvették. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor 
az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az 
ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell 
tartaniuk. 
4. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás 
lehetőségét. A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben - folyamatosan bővülve a 
kérdezéseknek megfelelően - elérhetők térítésmentesen a közbeszerzési dokumentumok 
átvételének - a felhívás I.1. pontjában megadott - internetcímén, valamint ajánlatkérő megküldi 
valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél 
jelezte. 
5. Az ajánlatra vonatkozó egyéb formai követelmények: 
• Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással kell 
ellátni úgy, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 
oldalakat nem kötelező. A fedőlapot és - ha van - a hátlapot nem kell számozni. 
Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, az alvállalkozót által készített - nyilatkozatot 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. 
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. 
6. Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
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7. Az ajánlat - lehetőleg tartalomjegyzéket követő - első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, 
amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 
8. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát 
a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot 
EREDETI példányban kérjük benyújtani. 
9. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom 
esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni. 
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő 
-, valamint adott esetben alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási 
címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak 
alá). 
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy 
erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv 
harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az 
ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az 
ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot 
csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat 
alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró 
jogosultsága. 
11. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja 
elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem 
bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló 
nemleges nyilatkozat benyújtása nem szükséges. 
12. Az ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó 
dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése 
tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként csatolni. 
13. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a 
magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, 
nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett 
csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról 
szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a 
Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt 
az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, 
valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 
14. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek 
megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
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gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 
az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése). 
15. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az 
ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 
16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, 
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint 
ellenőrizni. 
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak 
végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más 
dokumentumokat. 
18. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint 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 
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 
20. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 
21. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az 
ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a 
felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül 
átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum 
mögé kell csatolni. 
22. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé. 
23. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
24. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbban kerültek megállapításra: III.1.3. pont szerint. 
25. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok 
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. 
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: 
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének a) pontja szerint jár el, az alábbi 
eltérésekkel: 
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § -át nem alkalmazza. 
26. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai 
irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. 
törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Havassy Sándor
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Lajstromszáma: 00838 
27. Ajánlatkérő a 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat előírja azzal, hogy a 73. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségi ok csak az ott felsorolt kizáró ok előírása esetén, a
73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti érvénytelenségi ok csak alkalmassági követelmény előírása
esetén alkalmazandó. A 73. § (4) és (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A 75. § (6)
bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. 
28. Ajánlatkérő NEM alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését (kizárólag legkedvezőbb és a második legkedvezőbb
ajánlattevő kapcsán végzi el a bírálatot). 
29. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, mivel az eljárás
tárgyát képező haszongépjárművek egyben versenyeztetése gazdaságilag jelentősen
előnyösebb ajánlatokat eredményez (flottakedvezmény), továbbá a közbeszerzés több
szerződésben történő megvalósítása a teljesítés szervezésének megvalósítása és a teljesítés
ellenőrzése, valamint a garanciális igények érvényesítése tekintetében jelentős többlet
erőforrást és költséget igényelne az Ajánlatkérő részéről. 
30. Feltételes közbeszerzés! Ajánlatkérő a megkötendő szerződés finanszírozására támogatási
igényt nyújtott be az „Osztatlan közös földtulajdon kimérésének költségei” elnevezésű fejezeti
kezelésű előirányzat 2017. évi keret terhére, ezért a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján az eljárás
eredményeként kötendő szerződés addig nem lép hatályba, amíg a támogatást ajánlatkérő el
nem nyerte. 
31. A megajánlott gépjárműveknek meg kell felelni a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 6.
függelékében rögzítetteknek. A normatívától történő eltérés nem eredményezheti a normatív
követelményrendszer gyengítését, azaz az előírt követelményszinttől lefelé eltérni nem lehet.

VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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