
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az 
eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. 

Postai cím: Budafoki út 59. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1111 Ország: HU 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  

Lebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 

Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

„Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással” 

5 db középkategóriás kombi kivitelű személygépkocsi  

5 db középkategóriás sedan kivitelű személygépkocsi  
Az összes személygépkocsira vonatkozó flottaszolgáltatás. 

Részletek a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában. 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ 8] vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje:  

A bérlet időtartama a szerződés hatályba lépéstől 8 hónapig tart, ami további 2 hónappal, ajánlatkérő 

rendelkezése szerint meghosszabbítható. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351#foot31
mailto:eszker@eszker.eu


II.1.5) A teljesítés helye: 

A teljesítés helyszíne: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. 

 NUTS-kód: HU110 

III. szakasz: Értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok: 

x Az alábbi értékelési szempontok 

x Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3 

 Részszempont Súlyszám 

2 
Meghibásodás esetén csereautó biztosításának határideje (min. 1, max 5 

munkanap) 
10 

 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

x Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4 

 

 Részszempont Súlyszám 

1 Bérleti díj (nettó Ft/hó) 90 
 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

M1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 6 hónapos folyamatos 

időtartamra kiterjedő, legalább 7 db középkategóriás személygépkocsi bérbeadásra vonatkozó referenciával, 
amely flottaszolgáltatást is magában foglalt. 

 
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladását megküldésétől visszafelé számított 3 évben 

(36 hónapban) teljesítettnek, ha a befejezés időpontja ezen időszakra esik.  

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. 

 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: nem 
releváns, ajánlatkérő nem alkalmazza 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: 2018. február 9. Helyi idő: 17:00 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 



VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás 
iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 2 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2018.02.02. 

____________________________________________________________________________________
______________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

3    súlyszám helyett fontosság is megadható 

4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem 
szükséges 


