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Korrigendum

Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv

Nem

2014/24/EU irányelv

Igen

2014/25/EU irányelv

Nem

Egyéb jogi alap

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg
kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Postai cím:

Munkásotthon Utca 66-68

Város:

Budapest,

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

drvarga@vddr.hu
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NUTS-kód:

HU110

Dr.

Varga
Telefon:

EKRSZ_5694388
3

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1042

Ország:

Dóra
+36 16195285

Magyarország
Katalin

Fax:

+36 16195414

2020.08.19 17:27:23

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.uvzrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uvzrt.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
Gépjármű flottabérlés és
kapcsolódó szolgáltatások

II.1.1) Elnevezés:

Hivatkozási szám:
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II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
34100000-8

Árubeszerzés

II.1.3) A szerződés típusa:
II.1.4) Rövid meghatározás:

Keretszerződés keretében „Gépjármű flottabérlés és kapcsolódó szolgáltatások” nettó 537 000 000, - Ft keretösszeg erejéig

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
2020.07.22

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja:

TED eSender

TED eSender bejelentkezés:

TED88

TED eSender ügyfél bejelentkezés:

TED88

Hirdetmény hivatkozási száma:

2020-13405

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
2020/S 142-349089

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2020.07.23

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
Módosítás oka:
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Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma:

II.2.5

Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:

Minőségi kritérium megnevezése

A következő helyett:

Indoklás nélkül futamidő előtt 15 napos felmondási idővel történő leadás esetén fizetendő bérleti
díj (Kbt. 77. § (1) bek. alapján maximum 6 havi bérleti díj)

Helyesen:

Indoklás nélkül az 1 éven túl, de a futamidő előtt 15 napos felmondási idővel történő leadás esetén
fizetendő bérleti díj (Kbt. 77. § (1) bek. alapján maximum 6 havi bérleti díj)

Szakasz száma:

II.2.14

Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:

További információk

A következő helyett:

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
Az "Ár" szempont az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
1.1. Összesített nettó gépjármű bérleti díj (HUF/hó) – 80 – Fordított arányosítás
1.2. Túlfutás nettó díja (nettó Ft/km) – 5 – Fordított arányosítás
1.3. Alulfutás nettó díja (nettó Ft/km) – 5 – Fordított arányosítás
2. Indoklás nélkül futamidő előtt 15 napos felmondási idővel történő leadás esetén fizetendő
bérleti díj (Kbt. 77. § (1) bek. alapján maximum 6 havi bérleti díj) – 5 – Egyenes arányosítás
3. Egyéb nem kötelező szolgáltatások vállalása (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 db, max. 3 db) – 5
– Egyenes arányosítás

Helyesen:

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
Az "Ár" szempont az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
1.1. Összesített nettó gépjármű bérleti díj (HUF/hó) – 80 – Fordított arányosítás
1.2. Túlfutás nettó díja (nettó Ft/km) – 5 – Fordított arányosítás
1.3. Alulfutás nettó díja (nettó Ft/km) – 5 – Fordított arányosítás
2. Indoklás nélkül az 1 éven túl, de a futamidő előtt 15 napos felmondási idővel történő leadás
esetén fizetendő bérleti díj (Kbt. 77. § (1) bek. alapján maximum 6 havi bérleti díj) – 5 – Egyenes
arányosítás
3. Egyéb nem kötelező szolgáltatások vállalása (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 db, max. 3 db) – 5
– Egyenes arányosítás

Szakasz száma:

IV.2.2

Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

2020.08.25 12:00

Helyesen:

Szakasz száma:

2020.09.18 12:00

IV.2.7

Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:

Bontás dátuma

A következő helyett:

2020.08.25 14:00

Helyesen:

2020.09.18 14:00

Szakasz száma:

VI.3

Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:

További információk

A következő helyett:

Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja
tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő számára gazdasági és munkaszervezési szempontból a
legelőnyösebb, ha az általa használt gépjárművek egy flottakezelő szervezet kezelésében állnak. Az
egységes flottaállomány mellett szól a volumenből adódó árelőny, az egységes kapcsolattartás, és
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karbantartás lehetősége. Az egységes járműpark kezelése, vezénylése, Társaságon belüli
átszervezése, cseréje sokkal könnyebben valósítható meg.
1.
További információk részletesen az ajánlati dokumentációban (AD)
2.
Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli
kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3.
Az AD az EKR rendszerében érhető el.
4.
Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók
be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit az AD tartalmazza.
5.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt.
41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
6.
AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7.
AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten
kizárja.
8.
Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9.
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen
más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10.
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
11.
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
13.
AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
14.
AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b)
pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.
15.
A „Kereskedelmi ajánlat” elnevezésű táblázat szerkeszthető Excel formátumban kerül
feltöltésre az EKR rendszerbe, AT-nek a kitöltött táblázatot mind cégszerűen aláírt PDF, mind
pedig szerkeszthető Excel formátumban csatolniuk kell ajánlatukhoz. A „Kereskedelmi ajánlat”
elnevezésű táblázat a szakmai ajánlat részét képezi.
16.
Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni, amely megfeleltethető a „Műszaki
leírás_ajánlat.xls” táblázatnak, amely tartalmazza a megajánlott járművek részletes műszaki
paramétereit, melyből a minimális műszaki elvárásoknak való megfelelés egyértelműen
megállapítható. Csatolni szükséges a gépjárművekre vonatkozóan, az NKH által kiállított Általános
Forgalomba Helyezési Engedély vagy az EK jóváhagyás [2007/46/EC direktíva és annak
mindenkori módosítása szerint] azon oldalainak egyszerű másolatát, melyeken a gépjárművek
üzemanyag fogyasztására és káros anyag kibocsátására [szennyező anyag tartalom] vonatkozó
mérési adatai szerepelnek; [Kbt. 60. § (1) bekezdés] A szakmai ajánlattal kapcsolatos
követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
17.
Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: AD):
felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat;
Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok;
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és
adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
kereskedelmi ajánlat
nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);
szakmai ajánlat;
aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
kitöltött EEKD
18.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az
aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy
meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
19.
AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége
esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza
középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. A referenciák tekintetétében a szerződés
teljesítésének időpontjában érvényes hivatalos deviza középárfolyam az irányadó. Az árbevételek
tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes deviza középárfolyam az irányadó.
20.
A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 30 nap.
21.
AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben
felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK az AD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
22.
A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk.
szabályai irányadóak.
23.
Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.
gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer
működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
24.
FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Varga Dóra Katalin 00155
25.
A keretszerződés aktív időtartama alatt van lehetőség EBSZ-ek keretében gépjárműveket
lehívni. Az úgynevezett aktív időszak a keretszerződés megkötését követő 24. hónap végéig tart. A
25. hónaptól a 60. hónap végéig tartó időszakot passzív időszaknak nevezzük, mely alatt további
EBSZ-ek nem köthetőek. Az EBSZ időbeli hatálya nem nyúlhat túl a keretszerződés időbeli
hatályán (60 hónap).
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26.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdés utolsó
mondata alapján („Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan
elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet”) Ajánlatkérő a
Túlfutás nettó díja (nettó Ft/km);
az Alulfutás nettó díja (nettó Ft/km);
a Maximum teljes bérleti díj / hó (ezen belül a finanszírozási költségrész és a flottakezelési
szolgáltatások díjának aránya) valamint
az indoklás nélkül futamidő előtt 15 napos felmondási idővel történő leadás esetén fizetendő
bérleti díj
szempontok vonatkozásában az ajánlati dokumentációban meghatározott olyan elvárást, amelynél
kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, különben az Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Karakterkorlátozás miatt részletesen az
ajánlati dokumentációban.
Helyesen:

Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja
tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő számára gazdasági és munkaszervezési szempontból a
legelőnyösebb, ha az általa használt gépjárművek egy flottakezelő szervezet kezelésében állnak. Az
egységes flottaállomány mellett szól a volumenből adódó árelőny, az egységes kapcsolattartás, és
karbantartás lehetősége. Az egységes járműpark kezelése, vezénylése, Társaságon belüli
átszervezése, cseréje sokkal könnyebben valósítható meg.
1.
További információk részletesen az ajánlati dokumentációban (AD)
2.
Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli
kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3.
Az AD az EKR rendszerében érhető el.
4.
Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók
be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit az AD tartalmazza.
5.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt.
41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
6.
AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7.
AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten
kizárja.
8.
Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9.
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen
más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10.
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
11.
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
13.
AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
14.
AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b)
pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.
15.
A „Kereskedelmi ajánlat” elnevezésű táblázat szerkeszthető Excel formátumban kerül
feltöltésre az EKR rendszerbe, AT-nek a kitöltött táblázatot mind cégszerűen aláírt PDF, mind
pedig szerkeszthető Excel formátumban csatolniuk kell ajánlatukhoz. A „Kereskedelmi ajánlat”
elnevezésű táblázat a szakmai ajánlat részét képezi.
16.
Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni, amely megfeleltethető a „Műszaki
leírás_ajánlat.xls” táblázatnak, amely tartalmazza a megajánlott járművek részletes műszaki
paramétereit, melyből a minimális műszaki elvárásoknak való megfelelés egyértelműen
megállapítható. Csatolni szükséges a gépjárművekre vonatkozóan, az NKH által kiállított Általános
Forgalomba Helyezési Engedély vagy az EK jóváhagyás [2007/46/EC direktíva és annak
mindenkori módosítása szerint] azon oldalainak egyszerű másolatát, melyeken a gépjárművek
üzemanyag fogyasztására és káros anyag kibocsátására [szennyező anyag tartalom] vonatkozó
mérési adatai szerepelnek; [Kbt. 60. § (1) bekezdés] A szakmai ajánlattal kapcsolatos
követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
17.
Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: AD):
felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat;
Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok;
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és
adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
kereskedelmi ajánlat
nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);
szakmai ajánlat;
aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
kitöltött EEKD
18.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az
aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy
meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
19.
AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége
esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza
középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. A referenciák tekintetétében a szerződés
teljesítésének időpontjában érvényes hivatalos deviza középárfolyam az irányadó. Az árbevételek
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tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes deviza középárfolyam az irányadó.
20.
A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 30 nap.
21.
AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben
felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK az AD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
22.
A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk.
szabályai irányadóak.
23.
Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.
gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer
működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
24.
FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Varga Dóra Katalin 00155
25.
A keretszerződés aktív időtartama alatt van lehetőség EBSZ-ek keretében gépjárműveket
lehívni. Az úgynevezett aktív időszak a keretszerződés megkötését követő 24. hónap végéig tart. A
25. hónaptól a 60. hónap végéig tartó időszakot passzív időszaknak nevezzük, mely alatt további
EBSZ-ek nem köthetőek. Az EBSZ időbeli hatálya nem nyúlhat túl a keretszerződés időbeli
hatályán (60 hónap).
26.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdés utolsó
mondata alapján („Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan
elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet”) Ajánlatkérő a
Túlfutás nettó díja (nettó Ft/km);
az Alulfutás nettó díja (nettó Ft/km);
a Maximum teljes bérleti díj / hó (ezen belül a finanszírozási költségrész és a flottakezelési
szolgáltatások díjának aránya) valamint
indoklás nélkül az 1 éven túl, de a futamidő előtt 15 napos felmondási idővel történő leadás
esetén fizetendő bérleti díj
szempontok vonatkozásában az ajánlati dokumentációban meghatározott olyan elvárást, amelynél
kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, különben az Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Karakterkorlátozás miatt részletesen az
ajánlati dokumentációban.

VII.2) További információk
Ajánlatkérő módosította a szerződés-tervezet VI. 4. pontját, az ajánlati dokumentáció 10. pont 2. alpontját a felhívással összhangban
és a műszaki leírás_ajánlat c. dokumentum Q oszlop "Középkategória EV" "Csomagtér mérete (liter)" sorát.

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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