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Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
„Gépjárművek bérlete a 2016. évi Országos Közfoglalkoztatási Programhoz
kapcsolódóan”

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Ajánlatkérő nevében eljárva, a „Gépjárművek
bérlete a 2016. évi Országos Közfoglalkoztatási Programhoz kapcsolódóan” tárgyú
közbeszerzés vonatkozásában alábbiakban bocsátjuk ki az 1. sz. kiegészítő tájékoztatást:
1. Az Ajánlatételi felhívás „d)” pontjában szereplő „Opcionális rész meghatározása”
alpontban szereplő igények pontosan hogyan értelmezhetőek? Csak időszakosan kerülnek
igénybevételre? A szakmai ajánlatnak ezen járművek forgalmi engedélyeit is tartalmaznia
kell? Kérem ezen alpont részletesebb meghatározását az ajánlatkérő részéről.
- A dokumentációhoz csatolt „Bérleti szerződés” tervezetének 1. pontja alapján az opcióval
érintett gépjárművek vonatkozásában Ajánlatkérő 15 nappal az opciós jog érvényesítése
előtt írásban értesíti Bérbeadót az igényelt gépjárművek darabszámáról és típusáról.
A szakmai ajánlatnak az opcióként megjelölt járművek forgalmi engedélyeit is
tartalmaznia kell. (Amennyiben nyertessége esetén kívánja megvásárolni a
gépjárműveket, az nyilatkozatban jelezze az ajánlat részeként.)
2. Az Ajánlatételi felhívás „i)” pontja szerint részajánlattétel lehetséges. Ennek értelmezése
alapján az ajánlatkérő a „d)” pontban szereplő részenként bírálja az ajánlatokat és azok
alapján részenként köt szerződést?
-

Igen, részenként köt szerződést Ajánlatkérő!

3. Az Ajánlatételi felhívás „L.2.1) Alkalmassági követelmények” pontjában szerepel, hogy
„Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik jelen ajánlattételi felhívás megküldésétől
visszafelé számított 3 évben.” Ebben az esetben az előírt 3 év a referenciaként bevont
szerződés megkötési idejére vagy a teljesítés idejére vonatkozik. (Például: Amennyiben egy
szerződés 2013. januárban lett megkötve egész évre vonatkozóan, akkor referenciaként
figyelembe vehető a szerződés hatálya alá eső 2013. augusztus 02. utáni teljesítésű része?)
-

Igen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint igazodva az ajánlati felhívás
előírásaihoz, a példaként említett esetben kizárólag ajánlattételi felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 év teljesítéseit fogadja el Ajánlatkérő.

4. Az Ajánlatételi felhívás „d)” pontjában szereplő részek műszaki leírásában szerepel, hogy
„A gépjárművek legkorábbi gyártási éve: 2005.”. Ezen feltétel a referencia igazolása során
is fennáll? Vagyis a referencia igazolás csak azon járművek bérletére vonatkozhat amelyek
legkorábbi gyártási éve 2005?
-

Nem, az adott követelmény (A gépjárművek legkorábbi gyártási éve: 2005.) a
referencia igazolása során nem követelmény!

5. Az Ajánlatételi felhívás „L.2.1) Alkalmassági követelmények” pontjában minden rész
esetében szerepel, hogy „A megjelölt érték maximum két referenciából állhat össze.”. Ezen
mondatnak mi a pontos értelmezése? Összesen két teljesítési év, két megrendelő, két
szerződés vagy két számla vehető számításba? Kérem ezen alpont részletesebb
meghatározását az ajánlatkérő részéről.
-

A hivatkozott követelmény helyes értelmezése: megjelölt érték maximum két önálló
szerződés szerződésszerű teljesítése!

6. Az Ajánlatételi felhívás „L.2.1) Alkalmassági követelmények” pontjában megjelölésre kerül,
hogy az ajánlatkérő az „ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben”
veszi figyelembe a követelmények teljesülését. Ez a meghatározás a szerződéskötési
időpontra vagy a szerződésben foglaltak teljesítési időpontjára vonatkozik?
-

A kiegészítő tájékoztatás 3. pontjában rögzített válasz alkalmazandó!

7. Az Ajánlatételi felhívás „t) egyéb információk” „8)” alpontjában szerepel, hogy
„Amennyiben nyertessége esetén kívánja megvásárolni a gépjárműveket, az
nyilatkozatban jelezze az ajánlat részeként.”. Ebben az esetben is szükséges az érintett
gépjárművek forgalmi engedélyeit másolati példányban csatolni?
-

Nem, ebben az esetben nem szükséges az érintett gépjárművek forgalmi engedélyeit
másolati példányban csatolni!

8.

L.2.1) pontban az alkalmassági követelmény esetében részenként ugyanolyan kiírású
gépjárművel lehet csak igazolni a referenciát vagy lehet vegyesen is 5, 7, 9 személyes
gépjármű bérleti referenciával.
-

9.

A referencia tartalma vonatkozásában Ajánlatkérő nem határozott meg speciális,
korlátozó feltételt! A referenciának „gépjárművek bérletbe adására” kell
vonatkoznia!

Opcionális rész meghatározása
A részenként feltüntetett igényelt db számokhoz képest opcióként kerül meghatározásra
Ajánlatkérő igénye szerint:
- az 1. rész esetében 1 db Személygépjármű
- a 2. rész esetében 1 db Mikrobusz
- a 3. rész esetében 6 db Pick Up bérleti joga"

Ez pontosan mit akar takarni ? Részletesebb tájékoztatást szeretnénk kérni ezt a pontot
illetően.
-

A dokumentációhoz csatolt „Bérleti szerződés” tervezetének 1. pontja alapján az
opcióval érintett gépjárművek vonatkozásában Ajánlatkérő 15 nappal az opciós jog
érvényesítése előtt írásban értesíti Bérbeadót az igényelt gépjárművek
darabszámáról és típusáról.

Kérem, szíveskedjenek a kiegészítő tájékoztatás alapján megtenni ajánlataikat!

Budapest, 2016. augusztus 10.

