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BÍRÁLATI LAP Új gépjármű, mikrobusz beszerzése 

 Ring- Autó Kft. 

A kizáró okok és megkövetelt igazolási mód:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. . § (1) bek. k) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. . §  bekezdése szerinti kizáró ok 
fennáll. A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. . §  bek. k  pont kc  alpontját a 310/2011. (XII. 

23.) Korm. r. 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) 

alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatban, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § re) pontja szerint 

a törvény 3. § ra)–rb) alpontjaiban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosként feltüntetni az ajánlatban. Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 8. §  bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 

rendben 

Az alkalmassági követelmények: 14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 14.1.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó lezárt üzleti évében saját, vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye negatív. 14.1.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját egyszerű másolatban  az ajánlattételi határidőt megelőző lezárt üzleti évre vonatkozóan. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét, és amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges figyelemmel a 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontjában, 14.§ (3) bekezdésében foglaltakra. A Korm. rendelet 

14.§ (2) bekezdésére tekintettel a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgyából gépjárműeladás  származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mértékét 10.000.000,- HUF-ban 

határozza meg. Ajánlatkérő a / . XII. .  Korm. rend. .§ 8  bekezdése alapján elfogadja a fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő a Kbt. .§  bek-e alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására is támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági követelmény követelményeket  melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására is  támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

rendben 

. . Műszaki, illetve szakmai alkalmasság . . . Az alkalmasság minimumkövetelményei: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének visszafelé számított  három év időszakában sikeresen lezárt 
összesen minimum nettó 10.000.000,-HUF értékű gépjárműeladásra vonatkozó szállítási referenciával. . . . Az 
alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § 

(1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének a napjától visszafelé számított 3 (három) év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A / . XII. .  Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján is igazolható, a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni legalább a referenciamunka megnevezését, az 
ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét és helyét, a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét telefonszám 
és/vagy e-mail cím , nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő  referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is 
igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a / . XII.23.) Korm. rend. 17. § (6) bekezdése alapján elfogadja a fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt referenciára vonatkozó alkalmassági 
követelménynek. Ajánlattevő a Kbt. .§  bek-e alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására is támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon 

alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására is  támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

rendben 

Egyéb követelmények és információk: A Kbt. . §  bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. . §  
bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat. 

rendben 

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe székhelye, lakóhelye , valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 

szempont (adott esetben az ajánlati ár) alapján értékelésre kerülnek). 

rendben 

Ajánlattevőnek közös ajánlattevőknek  az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. . §  és  bekezdésében foglaltak 
szerint. 

rendben 

Ajánlattevőnek közös ajánlattevőnek  az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. . §  bekezdés a  és b  pontja 
vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

rendben 
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Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. . §  bekezdés c  pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. . §  bekezdés c  pontja alapján kezességet vállaló 
személy (szervezet) között a Ptk. 272. § (1) bekezdés szerinti kezességi szerződés jön létre. Erre tekintettel a kezességet 
vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

rendben 

Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar 

Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar 

Forintra. 

rendben 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek.  
Nem releváns 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő k  számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 

Nem releváns 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy cég esetében a cégjegyzésre jogosult  aláírási címpéldányát vagy közjegyző illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben 

az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására 

vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni. 

rendben 

Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében beleértve az összes 
nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező azaz 
ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden 
esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. A benyújtással kapcsolatos információ részletesebben a 

dokumentációban került meghatározásra. 

rendben 

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. . §  
bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés 

szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. . §  bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az 
érintett nyilvántartást. 

rendben 

Műszaki leírásnak megfelel igen 

Érvényes? IGEN 
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