
 
  

 

 BM/4262-6/2017 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
I)  SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 
I.1.  AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 
 
Szervezet  

Budapest Esély Nonprofit Kft. 
Címzett  
Székely Éva 

Cím  
Őr utca 5-7. 

Postai irányítószám  
1084 

Város/Község  
Budapest 

Ország 
Magyar 

Telefon 
06-1-476-19-30 

Telefax 
  06-1-476-19-31 

E-mail 
info@pestesely.hu 

Internet cím (URL) 
www.pestesely.hu 

 
II)  SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1.  SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS TÍPUSA (SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS ESETÉN) 
Beszerzési ajánlattételi felhívás, szolgáltatási szerződés nem kapcsolódik hozzá. Beszerzés megrendelő lappal. 
 
II.2. AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS * 
Az „Start Plusz 2016 díjazás érvényesítése” mintaprogram keretein belül: 

 
1. használt duplakabinos, platós kishaszon gépjármű vásárlása 

 
 
II.3. BESZERZENDŐ ESZKÖZ/ÖK RÉSZLETES MEGHATÁROZÁSA: 
 

Mikrobusz minimális specifikáció: 
 
duplakabinos, platós kishaszon gépjármű 
minimum 6 fő szállítására alkalmas 
B kategóriás jogosítvánnyal vezethető 
2.500.000.- Ft értékhatárig 
 
 
Az ajánlatban bruttó összegek szerepeljenek! 
 
II.4. A BESZÁLLÍTÓ KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSA, DOKUMENTÁLÁSA 
Az ajánlattételi felhívás közzétételét e-mailben és honlapunkon biztosítjuk. A beérkezett ajánlatokat 
2027.12.31-ig megőrizzük. A kedvezőbb árajánlatot beszerzési bizottság választja ki, erről emlékeztető 
készül. Az eredményekről telefonon adunk tájékoztatást. 
 
II.5. A FELADATELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTÉSIGAZOLÁS MÓDJÁNAK RÖGZÍTÉSE 
A teljesülést a Kft. gazdasági vezetője igazolja le 15 napon belül.  
 

III) SZAKASZ: RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZEMPONTOK 
Azok a szervezetek kizárásra kerülnek a szerződéskötésből, amelyek 

• végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, 
illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  
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• tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; gazdasági, illetőleg 
szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt 
követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;  

• illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős 
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, 

•  illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;  

• egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  

• korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították. 

Továbbá megbízott szervezettel kapcsolatosan nem állnak fenn a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) 
pontjában megfogalmazott alábbi kritériumok:  

• gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - 
jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; a tisztességtelen piaci 
magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a (2) bekezdésének e) 
pontjával kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható 
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a 
bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el; illetőleg 
ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem 
régebben - jogerősen megállapította; korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési 
eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg 
bírósági határozat megállapította; a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. 

 
 
Az ajánlattevő a megvalósítás során vállalja:  
- a program dokumentációs kötelezettségeinek betartását, 
- a program tájékoztatásról és nyilvánosságról szóló útmutató betartását, 
- a teljes nyilvánosság és átláthatóság betartását, 
- a Budapest Esély Nonprofit Kft. által megnevezettek bevonását a folyamatokba. 

 
III.1. BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 
Az ajánlattétel nyertese az összességében legelőnyösebb árajánlat.   

   
IV) SZAKASZ: CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

     1.   Kötelező: nincs 
     2.   Nem kötelező, de ajánlott: nincs 

 
V) SZAKASZ: AZ AJÁNLAT KÖZZÉTÉTELÉNEK  

1. Ideje: 2017. 04. 04. 
2. Módja: e-mail, honlap, faliújság 

 
VI) SZAKASZ: AZ AJÁNLATOK BEADÁSÁNAK 

1. Határideje: 2017. 04. 11. 
2. Módja: e-mail, személyes kézbesítés vagy posta 

 

 

 


