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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376407-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Közúti autómentési szolgáltatások
2016/S 208-376407

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
AK15840
Teve utca 4–6.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kasza Gábor
Telefon:  +36 12374330
E-mail: kozbeszerzes.pmrfk@pest.police.hu 
Fax:  +36 12374330-21606
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: http://kba.kozbeszerzes.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5) Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
PMRFK részére a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján elszállítandó bűnjeles, illetve bűnjelnek
nem minősülő járművek mentése, tárolása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

II.1.2) Fő CPV-kód
50118000

II.1.3) A szerződés típusa

mailto:kozbeszerzes.pmrfk@pest.police.hu
http://www.police.hu
http://www.police.hu
http://kba.kozbeszerzes.hu
http://kba.kozbeszerzes.hu
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Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
PMRFK részére a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján elszállítandó bűnjeles, illetve bűnjelnek
nem minősülő járművek mentése, tárolása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területe
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területe (kivétel: M0 autóút és különös illetékesség alapján
közlekedésrendészeti szerv által végrehajtott intézkedés esetén M1 és M7 autópálya).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 75 db.
Gépjármű tárolás: 3 500 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 75 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 3 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ceglédi és Nagykőrösi Rendőrkapitányság illetékességi területe
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
Ceglédi és Nagykőrösi Rendőrkapitányság illetékességi területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 40 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 2 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 40 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 2 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területe
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
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Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területe (kivétel: M0 autóút).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 75 db.
Gépjármű tárolás: 2 500 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 75 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 2 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területe
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területe (kivéve: M0 autóút, M3 autópálya).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 70 db.
Gépjármű tárolás: 500 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 70 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Érdi Rendőrkapitányság illetékességi területe
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
Érdi Rendőrkapitányság illetékességi területe (kivétel: M0 autóút és M6 autópálya és különös illetékesség
alapján közlekedésrendészeti szerv által végrehajtott intézkedés esetén M1 és M7 autópálya).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 120 db.
Gépjármű tárolás: 2 500 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
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Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 120 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 2 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Gödöllői Rendőrkapitányág illetékességi területe és a Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez
tartozó M3 autópálya
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
A teljesítés fő helyszíne:
Gödöllői Rendőrkapitányág illetékességi területe és a Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez
tartozó M3 autópálya (kivétel: M0 autóút).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 120 db.
Gépjármű tárolás: 2 500 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 120 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 2 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Monori Rendőrkapitányság illetékességi területe
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
Monori Rendőrkapitányság illetékességi területe (kivétel: M0 autóút).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 80 db.
Gépjármű tárolás: 3 000 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 80 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 3 000 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területe
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
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Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 40 db.
Gépjármű tárolás: 1 000 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 40 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 1 000 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ráckevei Rendőrkapitányság illetékességi területe
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
Ráckevei Rendőrkapitányság illetékességi területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 40 db.
Gépjármű tárolás: 2 500 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 40 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 2 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területe
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területe (kivétel: M0 autóút).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 60 db.
Gépjármű tárolás: 1 800 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:



HL/S S208
27/10/2016
376407-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 10 / 21

27/10/2016 S208
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10 / 21

Gépjárműmentés: 60 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 1 800 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területe
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területe (kivétel M0 autóút).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 45 db.
Gépjármű tárolás: 1 500 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 45 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 1 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Váci Rendőrkapitányság illetékesséégi területe
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Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
Váci Rendőrkapitányság illetékességi területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 40 db.
Gépjármű tárolás: 1 500 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 40 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 1 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
M0 autóút és M6 autópálya megyei szakasza. Az M0 autóút Budapesti szakasza, valamint az M51 autóút teljes
szakasza a különös illetékesség alapján közlekedésrendészeti szerv által végrehajtott intézked
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
M0 autóút és M6 autópálya megyei szakasza. Az M0 autóút Budapesti szakasza, valamint az M51 autóút teljes
szakasza a különös illetékesség alapján közlekedésrendészeti szerv által végrehajtott intézked.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 75 db.
Gépjármű tárolás: 3 500 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 20 perc max.: 45 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 75 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 3 500 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3,5 t feletti nehéz gépjárművek mentése Ceglédi, Dabasi, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi Rendőrkapitányságok
illetékességi területére, kivéve gyorsforgalmi útszakaszonkon
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
3,5 t feletti nehéz gépjárművek mentése Ceglédi, Dabasi, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi Rendőrkapitányságok
illetékességi területére, kivéve gyorsforgalmi útszakaszonkon.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 10 db.
Gépjármű tárolás: 100 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 60 perc max.: 90 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 10 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 100 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3,5 t feletti nehéz gépjárművek mentése: Budaörsi, Ráckevei, Érdi, Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságok
illetékességi területére, kivéve gyorsforgalmi útszakaszokon
Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
3,5 t feletti nehéz gépjárművek mentése: Budaörsi, Ráckevei, Érdi, Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságok
illetékességi területére, kivéve gyorsforgalmi útszakaszokon.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 10 db.
Gépjármű tárolás: 100 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 60 perc max.: 90 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 10 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 100 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3,5 t feletti nehéz gépjárművek mentése: Gödöllői, Szentendrei, Váci, Dunakeszi Rendőrkapitányságok
illetékességi területére, kivéve gyorforgalmi útszakaszokon
Rész száma: 16

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
3,5 t feletti nehéz gépjárművek mentése: Gödöllői, Szentendrei, Váci, Dunakeszi Rendőrkapitányságok
illetékességi területére, kivéve gyorforgalmi útszakaszokon.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 10 db.
Gépjármű tárolás: 100 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 60 perc max.: 90 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 10 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 100 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
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II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3,5 t feletti nehéz gépjárművek mentése: gyorsforgalmi útszakaszokon (M00 autóút, M2, M3, M31, M4, M5, M6,
M51 autóút)
Rész száma: 17

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50118000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU10
A teljesítés fő helyszíne:
3,5 t feletti nehéz gépjárművek mentése: gyorsforgalmi útszakaszokon (M00 autóút, M2, M3, M31, M4, M5, M6,
M51 autóút).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárműmentés: 10 db.
Gépjármű tárolás: 100 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivonulási idő (min.: 40 perc max.: 60 perc) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Tárolási ajánlati ár / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 40

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Gépjárműmentés: 10 db (- 30 % opcionális eltérés).
Gépjármű tárolás: 100 nap (- 30 % opcionális eltérés).

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
— az ajánlattevőnek, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67. § (3) bekezdése,
valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 3. § (2) bekezdése foglaltaknak
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
— azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
— a Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni kell az
ajánlatába a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozat másolati példányát,
— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. 10. 12–16. §-a szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatát ajánlattevő nemleges tartalommal tartalommal
is köteles csatolni,
— ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az
értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások benyújtására,
— a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának
napjánál.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
A kizáró okokra vonatkozó előírások valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
GP1.) Valamennyi rész tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottak szerint ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata
eredeti vagy másolati példányban az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— számlaszám(ok) megjelölése, felsorolása,
— számlanyitás(ok) dátuma,
— számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban, illetve későbbi
számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjától számított időszakban volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése és Kbt. 67. § (3) bekezdése.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés szerint „Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-
ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a
39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
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az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett”.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
GP1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12
hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjától számított időszakban bármely
pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény
2. § 25. pontjára miszerint: „sorba állítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező
fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése
a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a
beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi
szolgáltatóval”.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1.) Valamennyi rész tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint
ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb, a beszerzés tárgyára (autómentés és tárolás) vonatkozó szolgáltatásainak referenciáit legalább
az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő fél megnevezése,
— a szállítás tárgya, rövid leírása (olyan részletességű leírás, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
— a teljesítés ideje (év, hónap szerinti bontásban),
— az ellenszolgáltatás forgalmi adó nélkül számított összege, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat az ajánlattevő (közös ajánlattevő) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
által adott nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján „Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-
ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39.
§-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett”.
M.2.) Valamennyi rész tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontja szerint
Ajánlatkérő kéri nyilatkozatban bemutatni, hogy ajánlattevő rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, megfelelő
gépjárműemelő oktatásban részesített szakemberrel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évből (36 hónap) összesen legalább:
1. rész tekintetében legalább nettó 900 000 HUF értékű autómentés, valamint legalább nettó 2 100 000 HUF
értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
2. rész tekintetében legalább nettó 400 000 HUF értékű autómentés, valamint legalább nettó 950 000 HUF
értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
3. rész tekintetében legalább nettó 600 000 HUF értékű autómentés, valamint legalább nettó 1 500 000 HUF
értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
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4. rész tekintetében legalább nettó 300 000 HUF értékű autómentés, valamint legalább nettó 700 000 HUF
értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
5. rész tekintetében legalább nettó 700 000 HUF értékű autómentés, valamint legalább nettó 1 500 000 HUF
értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
6. rész tekintetében legalább nettó 750 000 HUF értékű autómentés, valamint legalább nettó 1 700 000 HUF
értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
7. rész tekintetében legalább nettó 900 000 HUF értékű autómentés valamint legalább nettó 2 100 000 HUF
értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
8. rész és 9. rész tekintetében legalább nettó 150 000 HUF értékű autómentés, valamint legalább nettó 350 000
HUF értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
10. rész tekintetében legalább nettó 1 500 000 HUF értékű autómentés, valamint legalább nettó 1 100 000 HUF
értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
11. rész és 12. rész tekintetében legalább nettó 350 000 HUF értékű autómentés, valamint legalább nettó 900
000 HUF értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
13. rész tekintetében legalább nettó 950 000 HUF értékű autómentés, valamint legalább nettó 2 200 000 HUF
értékű autó tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
14–17. részek tekintetében legalább nettó 550 000 HUF értékű 3,5 t feletti gépjármű mentés, valamint legalább
nettó 750 000 HUF értékű 3,5 t feletti gépjármű tárolás előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
referenciával.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)–(7) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdése.
M.2.) Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik, valamennyi rész esetében, legalább 1 fő
megfelelő gépjárműemelő oktatásban részesített szakemberrel.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor
a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkérő minden rész esetében kéri nyilatkozatban bemutatni, hogy ajánlattevő rendelkezik a teljesítésbe
bevonni kívánt, megfelelő gépjárműemelő oktatásban részesített szakemberrel.
Nyilatkozat tartalmazza:
— a gépjárműemelő oktatásban részesített szakember nevét,
— az oktatásban való részesítés dátumát.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbéreket a szerződéstervezet tartalmazza. A számlák
kifizetése, az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6: 130. § (1)–(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (1),
(5) és (11), bekezdéseiben előírtaknak megfelelően történik, így a fizetési határidő a szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei Vevő általi hiánytalan kézhezvételének napját követő 30.
napon belül. Felek kézhezvételnek tekintik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kitöltött számla Vevő általi
hivatalos érkeztetését. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárnia. Vevő fizetési késedelme esetén
Eladó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében szabályozott mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
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A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek – a jelzett eseteken kívül – valamennyi közbeszerzési rész
tekintetében irányadóak.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/12/2016
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/12/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály, 1145 Budapest, Róna utca 124.
Irodaépület fszt. 21. iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdés szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. A Kbt. 57. § (2) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek,vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell kérnie.
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2. A III.1.2) és III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: GP1, MSZ1,
MSZ2, MSZ3.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 27.§ alapján a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés
teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárásban szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági,valamint
műszaki,illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
3. Az AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
4. Hiánypótlási lehetőség biztosítása a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint.
5. Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 79. § (1) bek. szerint
6. A közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő szerződést ajánlatkérő és ajánlattevő az írásbeli
összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejáratát követően és az ajánlati kötöttség letelte
előtt köti meg.
7. AK a Kbt. 131. § (4) bek. szerint az eljárás nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a következő
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést,ha a következő
legkedvezőbb ajánlattevőt az összegezésben megjelölte.
8. Ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban felsorolt nyilatkozatokat és egyéb
dokumentumokat.
9. Az AK által küldött valamennyi hivatalos (telefax, vagy e-mail) értesítést írásban, telefaxon vissza
kell igazolni és az aláírt visszaigazolást PDF formátumban (szkennelve) meg kell küldeni e-mailben is a
dudokkz@kr.police.hu  címre.
10. A Kbt. 35. § (1) bek.-ben foglaltaknak megfelelően több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A
Kbt. 35. § (2) bek.-re tekintettel a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy,a közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
11. Bármely ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bek. alapján a megfelelő ajánlattétel érdekében a felhívásban,valamint a
közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban,írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. A
kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő Kbt. 56. § (2) bek. szerint adja meg.
12. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 44. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett,
üzleti titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
13. Az ajánlatában az árakat HUF-ban kell megadni.
14. AK tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában megkezdett bontáson
csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek a felhívásban meghatározottak szerint benyújtásra/
átvételre kerültek. Ajánlatkérő kéri figyelembe venni az objektumba való belépés és adminisztráció időigényét.
Késedelmesen benyújtott ajánlat/hiánypótlás esetén erre való hivatkozást AK nem fogad el.
15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 67. § (1), 81. § (3) és (5) bek.-re.
16. Az eljárás bírálati szempontja: A Kbt. 76. § (1) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány vizsgálata.
Pontszámok: 1–10. AK felhívja Ajánlattevő figyelmét a KÉ 2012. évi 61. szám útmutatóra.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §-ra.
16. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló
2015.évi CXLIII. tv. és Vhr.-ek rendelkezéseit kell figyelembe venni.
18. A KR meghatalmazott lebonyolítóként vesz részt az eljárásban. A szerződés megkötésre az PMRFK,
jogosult.
19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
nyilatkozatát.
20. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
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21. IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
22. FAKSZ: Zakupszki Tünde (0049).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 188828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ában előírtak szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 188828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
25/10/2016
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