
8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Postai cím: Városház tér 1.

Város/Község: Lajosmizse Postai
irányítószám: 6050

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Basky András elnök

Telefon: +3676/457-575

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu Fax: +36 76/457-575

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lajosmizse.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Autócent Kft.

Postai cím: Kossuth u. 112.

Város/Község: Soltvadkert Postai
irányítószám: 6230

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szentgyörgyi Anita

Telefon: 30/2582293

E-mail: kevesauto@kevesauto.hu Fax: +3678/581-910

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások” elnevezésű pályázaton belül mikrobusz beszerzése szállítási szerződés keretében

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának)

Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

x Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

NUTS-kód: HU331 NUTS-kód

NUTS-kód NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/ 03 / 28 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

„Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe
vehető támogatások” elnevezésű pályázaton belül mikrobusz beszerzése az alábbi mennyiségben:

1 db VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 kombi RT 2.0. CR TDI 4M vagy azzal egyenértékű mikrobusz

Főbb műszaki jellemzők, követelmények:

- B kategóriás jogosítvánnyal vezethető.
- Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm.
- Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm.
- Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm.
- Szállítható személyek száma: 9 fő.
- Ülések száma: 9 ülés.



- Hajtás: összkerék (4WD) meghajtás.
- Ajtók száma: 4.
- Váltó: manuális.
- Teljesítmény: 103 kW.
- Euro 5 vagy annál korszerűbb motor.
- Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km.
- Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km.
- Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az üléstámla
magasságáig mért csomagterének térfogata rövid tengelytáv esetén nagyobb, mint 0,8 m3.
- Szín: cukorfehér

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:

- Ködlámpa első.
- Ködlámpa hátsó.
- Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő).
- Blokkolásgátló.
- Menetstabilizáló rendszer.
- Kipörgésgátló.
- Vezető és utas oldali első légzsák.
- Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz.
- Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz.
- Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés.
- Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső üléshez
magasság állítással.
- Állítható fejtámla valamennyi üléshez.
- Audio berendezés.
- Központi zár.
- Pollenszűrő.
- Belső levegőkeringtetés.
- Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel, elől-hátul klíma, levegő befúvóval minden
üléssorhoz.
- Elektromos ablakemelő elöl.
- Szervokormány.
- Állítható magasságú fényszóró.
- Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök.
- Állítható magasságú vezetőülés.
- Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop.
- Zárható üzemanyagtöltő nyílás.
- Indításgátló.
- Teljes értékű pótkerék.

További elvárt felszerelések:

- Legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont.
- 3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító.
- Kerekesszék rögzítési lehetőség .
- Oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel).
- Vonóhorog.
- 4 darab téli gumiabroncs, hólánc.



- Porral oltó.
- Telefon kihangosító Bluetooth, rádió

A nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépjármű leszállítása.

A nyertes ajánlattevő a leszállításra kerülő gépjárműre leszállítástól számított 2 évig 24 órás
magyarországi mobil szervizszolgáltatást köteles biztosítani.
A nyertes ajánlattevő által leszállított gépjármű vételárának (ajánlati árnak) tartalmaznia kell 1 éves
teljes körű casco biztosítást, mely töréskár-, lopáskár-, elemkár- és avulásnélküli térítés biztosítást
tartalmaz. A teljeskörű casco biztosítás önrészesedése töréskár esetén fix 100 000.- Ft.

A részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 34114400-3 - -

További
tárgy(ak)

. . . -

. . . -

. . . -

. . . -

- -
- -
- -
- -

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE

Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes
szerződést, részt és opciót beleértve)

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%)

Érték: 10.300.000.- Pénznem: HUF x ,

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés: 2014/03 /28 (év/hó/nap)

Befejezés: / / (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: / /
(év/hó/nap)



b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: / /
(év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen x nem

ÉS

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: /

2014/07/02 (év/hó/nap)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014/ 06 / 30 (év/hó/nap)

II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS
ELLENSZOLGÁLTATÁS

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:

„Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások” elnevezésű pályázaton belül mikrobusz beszerzése az alábbi mennyiségben:

1 db VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 kombi RT 2.0. CR TDI 4M vagy azzal egyenértékű mikrobusz

Főbb műszaki jellemzők, követelmények:

- B kategóriás jogosítvánnyal vezethető.
- Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm.
- Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm.
- Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm.
- Szállítható személyek száma: 9 fő.
- Ülések száma: 9 ülés.
- Hajtás: összkerék (4WD) meghajtás.
- Ajtók száma: 4.
- Váltó: manuális.
- Teljesítmény: 103 kW.
- Euro 5 vagy annál korszerűbb motor.
- Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km.
- Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km.
- Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az üléstámla
magasságáig mért csomagterének térfogata rövid tengelytáv esetén nagyobb, mint 0,8 m3.
- Szín: cukorfehér

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:



- Ködlámpa első.
- Ködlámpa hátsó.
- Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő).
- Blokkolásgátló.
- Menetstabilizáló rendszer.
- Kipörgésgátló.
- Vezető és utas oldali első légzsák.
- Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz.
- Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz.
- Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés.
- Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső üléshez magasság
állítással.
- Állítható fejtámla valamennyi üléshez.
- Audio berendezés.
- Központi zár.
- Pollenszűrő.
- Belső levegőkeringtetés.
- Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel, elől-hátul klíma, levegő befúvóval minden
üléssorhoz.
- Elektromos ablakemelő elöl.
- Szervokormány.
- Állítható magasságú fényszóró.
- Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök.
- Állítható magasságú vezetőülés.
- Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop.
- Zárható üzemanyagtöltő nyílás.
- Indításgátló.
- Teljes értékű pótkerék.

További elvárt felszerelések:

- Legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont.
- 3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító.
- Kerekesszék rögzítési lehetőség .
- Oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel).
- Vonóhorog.
- 4 darab téli gumiabroncs, hólánc.
- Porral oltó.
- Telefon kihangosító Bluetooth, rádió

A nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépjármű leszállítása.

A nyertes ajánlattevő a leszállításra kerülő gépjárműre leszállítástól számított 2 évig 24 órás
magyarországi mobil szervizszolgáltatást köteles biztosítani.
A nyertes ajánlattevő által leszállított gépjármű vételárának (ajánlati árnak) tartalmaznia kell 1 éves teljes
körű casco biztosítást, mely töréskár-, lopáskár-, elemkár- és avulásnélküli térítés biztosítást tartalmaz. A
teljeskörű casco biztosítás önrészesedése töréskár esetén fix 100 000.- Ft.

A részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.



II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni
számokkal]

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%)

Érték: 10.300.000.- Pénznem: HUF x ,

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

III.1.1) Az eljárás fajtája

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők



A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
kialakított eljárás

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

Egyéb:



III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI
KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: / / (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: / / (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: 2014 /03 /07 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /

A hirdetmény közzétételének időpontja: / / (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-5873/ 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014 / 04 / 04 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? x igen nem

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:



IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? igen nem

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.3.1) A szerződést módosították-e? igen x nem

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: / / (év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) Egyéb információk: -

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: -

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2014/ 07 /07 (év/hó/nap)


