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

Összegezés 
a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 
1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
A részvételi felhívás „II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték” elnevezésű pontja értelmében: Bérleti szerződés keretében 
25 db új tehergépjármű 48 hónapos időszakra szóló tartós bérlete a FŐTÁV Zrt. részére. 
A megajánlható tehergépjármű kategóriák műszaki paraméterei: 
1.kategória (15 db): 
Személygépjármű alvázra épített 3 vagy 5 ajtós, zárt karosszériás kivitelű kisáru szállító tehergépjármű. 
Besorolási alapfeltétel: Maximum 1600 ccm hengerűrtartalmú, minimum 50 KW, maximum 77 KW teljesítményű új, 
VTSZ 84.07 besorolású tehergépkocsi. 
Egyéb minimumnak tekintett műszaki alapparaméter és felszereltség: 
- motor környezetvédelmi besorolása (min. Euro 5) 
- co2 kibocsátás: kisebb, mint 120 (g/km)  
- minimális rakodótér térfogat: 0,88 m3 
- minimális teherbírás: 390 kg 
- vezető és utas oldali első légzsákok 
- fűthető hátsó szélvédő 
- hátsó ablaktörlő 
- harmadik féklámpa 
- ABS blokkolásgátló fékrendszer 
- szervokormány 
- hővédő üvegezés 
- indításgátlóval szerelt távirányítós központi zár 
- manuális légkondicionáló 
- rádió, Bluetooth (hatályos magyar helyesírási szabályok értelmében magyarul blútúsz) rádiótelefon kihangosítóval 
 
- gumi padlóborítás a rakodótérben 
- fekete, vagy sötét árnyalatú ülés és oldalkárpit 
- fehér alapszín 
 
2.kategória (10 db): 
Személy- vagy kistehergépjármű alvázra épített 2 ajtós, dobozos karosszériás (furgon) kivitelű kisáru szállító 
tehergépjármű. Besorolási alapfeltétel: Maximum 1800 ccm hengerűrtartalmú, minimum 54 KW, maximum 77 KW 
teljesítményű új, VTSZ 84.07 besorolású tehergépkocsi. 
Egyéb minimumnak tekintett műszaki alapparaméter és felszereltség: 
- motor környezetvédelmi besorolása (min. Euro 5) 
- co2 kibocsátás: kisebb, mint 165 (g/km)  
- minimális rakodótér térfogat: 2 m3, maximum 3,8 m3. 
- minimális teherbírás: 580 kg 
- rakodótér hátulján aszimmetrikusan, vagy szimmetrikusan nyíló osztott hátsó ajtó 
- vezető és utas oldali első légzsákok 
- harmadik féklámpa 
- ABS blokkolásgátló fékrendszer 
- szervokormány 
- hővédő üvegezés 
- indításgátlóval szerelt távirányítós központi zár 
- manuális légkondicionáló 
- rádió, Bluetooth (hatályos magyar helyesírási szabályok értelmében magyarul blútúsz)rádiótelefon kihangosítóval  
- raktér világítás 
- fekete, vagy sötét árnyalatú ülés és oldalkárpit 
- fehér alapszín 
 
Mindkét kategóriában csak saját tulajdonú és egyazon gyártmányú tehergépkocsi szerepelhet. A teljesítés 
vonatkozásában új tehergépkocsinak minősül az a jármű, amelynek semmilyen része nem javított, hiba- és 
sérülésmentes, amely sem Magyarországon, sem külföldön nem volt forgalomba helyezve, bemutató illetve 
próbajárműként nem használták, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 12 
hónapnál. Mindkét kategóriában a gépkocsiknak 2 személy szállítására alkalmasnak kell lenniük. Mindkét kategóriában 
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dízel üzemmód ajánlható. 
Részvételre jelentkező részvételre jelentkezéséhez csatolja nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy: 
- Bérlő minden tehergépjárműbe GPS nyomkövető rendszert szereltessen, mely a futamidő végén kiszerelésre kerül a 
Bérlő költségén.  
- Bérlő előzetesen jelzett igénye esetén a jármű(vek) részben 3M típusú gépjárműfóliával – bérlő költségén – 
fóliázható(ak) legyen(ek), mely a futamidő végén eltávolításra kerül a Bérlő költségén. 
A megkötendő bérleti és üzemeltetési szerződés határozott időtartamra szól, mely időtartam az utolsó jármű 
szerződésszerű leszállításának, üzemelésre való adásának napjától számított 48 hónap leteltéig tart. A szerződés 
teljesítésével kapcsolatos 1. számla kiállítására legkorábban az utolsó jármű szerződésszerű leszállításával és 
üzemelésre való adásával egy időben kerülhet sor. Szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatosan havi 1 db számla 
nyújtható be a Bérlő részére. Az összes gépjármű leszállítására nyitva álló (kötbér mentes) határidő az ajánlattételi 
szakaszban a tárgyalások alatt a műszaki tartalom tisztázása során kerül véglegesítésre, azzal, hogy ajánlatkérő a 
szerződés megkötésétől számított maximum 12. hét utolsó napjára tervezi azt, figyelemmel arra, hogy ha az nem 
munkanapra esik, akkor a teljesítési határidő az azt követő első munkanap. A tervezett km futás összesen a teljes 
futamidőre tehergépjárművenként 60.000 km. 
A tehergépkocsik esetében az ajánlatkérő teljes körű szolgáltatást igényel az alábbiak szerint:  
- a tehergépjárművek leszállítása 
- átadás-átvételi eljárás 
- önkormányzati adó és forgalomba helyezési költség viselése.  
- kötelező felelősségbiztosítás 
- CASCO biztosítás 10 % minimum 50.000 Ft önrésszel (külföldi használat esetén a biztosítást erre vonatkozó bérlői 
igény esetén kell biztosítani) 
- Utas baleset biztosítás belföldön 
- Teljes körű Téli/Nyári gumiabroncs management – mely a gyári szerelt gumi minőségével egyenértékű - 
szolgáltatás, csere, tárolás, javítás. (60.000 km futásteljesítmény alatt a gyári nyári gumiabroncson kívül egy garnitúra 
téli gumiabronccsal kell kalkulálni) 
- A gyártó által előírt kötelező szervizek, a karbantartási alapszolgáltatáson felül a Bérbeadó vállalja a gépjárművel 
kapcsolatos összes üzemeltetési, javítási, szervizelési és fenntartási költséget, beleértve a kopó alkatrészek cseréjét 
(fékbetét, kuplung, futómű), a helyszíni javításokat és a hibaelhárítások ellátását is 
- Bérbeadó gondoskodik a gépjármű folyamatos, teljes körű karbantartásáról és javításáról, a szükséges 
állagmegóvásról, melynek keretében köteles elvégezni a gépjármű műszaki leírásában előírt gyakorisággal igényelt 
szükséges javításokat. A karbantartási alapszolgáltatáson felül a Bérbeadó vállalja a gépjárművel kapcsolatos összes 
üzemeltetési, javítási, szervizelési és fenntartási költséget, beleértve a kopó alkatrészek cseréjét is (fékbetét, kuplung, 
futómű), a helyszíni javításokat és a hibaelhárítások ellátását is. Bérbeadó köteles az esedékes kötelező 
karbantartásról, elvégzendő javításról a Bérlőt legalább 3 munkanappal előre írásban tájékoztatni, 
Totálkár vagy a gépjármű ellopása esetén Bérbeadó másik ugyanolyan kategóriájú, felszereltségű és évjáratú 
(használt) tehergépkocsit biztosít változatlan bérleti feltételekkel. 
Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányra, típusra 
történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal egyenértékű terméket elfogad. 
Valamennyi bérbe adott gépkocsinak meg kell felelnie „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 
tartásának műszaki feltételei”-ről szóló 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet, és az abban hivatkozott, vonatkozó Európai 
Közösségi Jogszabályokban, valamint „A közúti közlekedés szabályai”-ról szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes 
rendelet előírásainak. 
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a 
közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a 
részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a 
szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség, minőség kérdése), 
azaz gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.  
 
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás tekintetében, a Kbt. XIV. fejezetében és a 289/2011. (XII.22.) 
Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel.  
 
4.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja:- 
 
5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének 
napja: KÉ-11986/2012; 2012/08/10 
 
6. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz:igen 
b)∗∗∗∗ Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka:- 
c)∗∗∗∗ Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás:- 
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7. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):6 
 
8. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, minősítésük 
indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 
 
−−−− MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 56.) részvételre jelentkező, 
−−−− Postaautó Duna Zrt. (4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.) részvételre jelentkező, 
−−−− Deftern Kft. (2000. Szentendre Kőzúzó u. 3.) részvételre jelentkező, 
−−−− Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. (1139 BUDAPEST, FÁY U. 27.) részvételre jelentkező, 
Részvételre jelentkezés mind a 4 részvételre jelentkező esetében megfelelt a hiánypótlási/tájékoztatáskérési 
felhívásoknak, így részvételre jelentkezése a részvételi felhívásnak és a kiegészítő iratoknak mindenben megfelelt. 
Mind a 4 részvételre jelentkező részvételre jelentkezése érvényes és alkalmas, a részvételre jelentkező igazolta, hogy 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
 
9. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka (részajánlat-
tételi lehetőség esetén részenként megadva): 
 
−−−− LeasePlan Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) részvételre jelentkező: 
Részvételre jelentkező nem csatolta/nem nyilatkozott a hiánypótlási felszólítás ellenére, illetve nem oldotta fel az 
ellentmondást a felvilágosítás keretében az alábbiak szerint: 
� A P/1 gazdasági és pénzügyi alkalmasság követelmény előírta, hogy a részvételre jelentkező a szerződés 

teljesítésére alkalmas, ha az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőzően lezárt utolsó 2 üzleti évből 
legalább egyik évben mérleg szerinti eredménye nem negatív. A részvételre jelentkező tekintetében ajánlatkérő a 
kért beszámolókat a céginformációs szolgálat honlapján megismerte, ellenőrizte, mely ellenőrzés során 
megállapította, hogy 2010. évi mérleg szerinti eredménye pozitív, majd a 2011. évi mérleg szerinti eredménye 
ugyanezen tétel tekintetében negatív. Részvételre jelentkező nem oldotta fel az ellentmondást. 

� Részvételi jelentkezése 18. oldalán csatolt nyilatkozata tekintetében nem nyújtott felvilágosítást arról, hogy a 
„kezelése” kifejezés milyen (azzal azonos vagy attól eltérő) viszonyban áll az előírt „üzemeltetés” feltétellel. 

� Részvételi jelentkezése 11 - 12. oldalán tett nyilatkozatával összhangban és a Kbt. 55. § (5) – (6) bekezdése 
értelmében nem csatolta a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 
módon az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést igazoló dokumentumokat. 

� Részvételi jelentkezése 11 - 12. oldalán tett nyilatkozatával összhangban és a Kbt. 55. § (5) – (6) bekezdése 
értelmében nem csatolta a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

� Részvételi jelentkezése 11 - 12. oldalán tett nyilatkozatával összhangban és a Kbt. 55. § (6) bekezdése c) pontja 
értelmében nem csatolta az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más 
szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának 
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.  

� Részvételi jelentkezése 18. oldalán csatolt nyilatkozata tekintetében nem pótolta a szerződést kötő másik fél 
telefonszámát és a gépjárművek darab számát. 

� A részvételi felhívás II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték elnevezésű pontja értelmében nyújtotta be nyilatkozatát 
arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő minden tehergépjárműbe GPS nyomkövető rendszert szereltessen, 
mely a futamidő végén kiszerelésre kerül a Bérlő költségén, valamint hogy a Bérlő előzetesen jelzett igénye 
esetén a jármű(vek) részben 3M típusú gépjárműfóliával – bérlő költségén – fóliázható(ak) legyen(ek), mely a 
futamidő végén eltávolításra kerül a Bérlő költségén. 

 
A Kbt. 67. § (9) bekezdés kimondja, hogy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, úgy kizárólag 
az eredeti részvételi jelentkezést (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 
 
Figyelemmel a fentiekre, Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a 
Részvételre jelentkezőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott részvételi jelentkezése 
érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel, mert nem adott felvilágosítást a P/1 gazdasági 
és pénzügyi alkalmasság követelmény tekintetében arról, 2010. évi mérleg szerinti eredménye pozitív vagy negatív-e, 
Részvételi jelentkezése 11 - 12. oldalán tett nyilatkozatával összhangban és a Kbt. 55. § (5) – (6) bekezdése 
értelmében nem csatolta a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon az 
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést igazoló dokumentumokat; továbbá mert nem adott felvilágosítást 
az M/1 Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény tekintetében arról, hogy a részvételi jelentkezése 18. 
oldalán csatolt nyilatkozatában a „kezelése” kifejezés milyen (azzal azonos vagy attól eltérő) viszonyban áll az előírt 
„üzemeltetés” feltétellel, és jelentkezése 18. oldalán csatolt nyilatkozata tekintetében nem pótolta a szerződést kötő 
másik fél telefonszámát és a gépjárművek darab számát.  
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−−−− K&H Autópark Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) részvételre jelentkező: 
Részvételre jelentkező nem csatolta/nem nyilatkozott a hiánypótlási felszólítás ellenére, illetve nem oldotta fel az 
ellentmondást a felvilágosítás keretében az alábbiak szerint: 
� A részvételi jelentkezése részeként csatolta Csuka Barbara és Zs. Nagy István által valamint Panyik Nóra és 

Gyárfás Tamás által kiadott meghatalmazást. A cégkivonat tartalma szerint azonban Zs. Nagy István és Panyik 
Nóra nem volt a képviseletre jogosultak között megemlítve. Részvételre jelentkező nem oldotta fel az 
ellentmondást. 

� Nem csatolta a részvételi felhívás III.2.1) pontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat. 
� Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nem tette meg nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) a)-b) 

pontjaiban foglaltak szerint.  
� A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet 

kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. Amennyiben a részvételre 
jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek úgy kíván megfelelni, hogy más 
szervezetek kapacitásaira támaszkodik, akkor ennek igazolására a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglalt 
dokumentumok, úgy nyilatkozatát nem csatolta, továbbá a kapacitást nyújtó szervezet nem csatolta a részvételre 
jelentkező alkalmasságának igazolására nézve előírt tartalmú és formailag előírt dokumentumokat  

� Nem csatolta a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot.  
� Nem csatolta a Kbt. 60. § (5) bekezdések szerinti nyilatkozatokat.  
� A részvételre jelentkezéshez nem csatolta a részvételre jelentkezést aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők 

aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, továbbá a részvételre jelentkezés meghatalmazott általi aláírása 
esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást.  

� Nem csatolta az MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszert működésével összefüggő nyilatkozatát. 
� Nem csatolta a pénzügyi és gazdasági alkalmasság, valamint a Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására 

előírt adatokat, iratokat, nyilatkozatokat. 
� Nem csatolta titoktartásról szóló nyilatkozatát.  
� Nem csatolta üzleti titokról szóló nyilatkozatát. 
� A teljes részvételre jelentkezést nem csatolta CD-n vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 

formátumban. 
� Nem csatolta kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott 

jelentkezésének tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű írott jelentkezés 
tartalmával.  

� Nem csatolta nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő minden tehergépjárműbe GPS nyomkövető 
rendszert szereltessen, mely a futamidő végén kiszerelésre kerül a Bérlő költségén, valamint hogy a Bérlő 
előzetesen jelzett igénye esetén a jármű(vek) részben 3M típusú gépjárműfóliával – bérlő költségén – 
fóliázható(ak) legyen(ek), mely a futamidő végén eltávolításra kerül a Bérlő költségén. 

 
A Kbt. 67. § (9) bekezdés kimondja, hogy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, úgy kizárólag 
az eredeti részvételi jelentkezést (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 
 
Figyelemmel a fentiekre Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a 
Részvételre jelentkezőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott részvételi jelentkezése 
érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel, mert nem csatolta a pénzügyi és gazdasági 
alkalmasság, valamint a Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt adatokat, iratokat, nyilatkozatokat. 
 
10. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az 
érvénytelenség indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 
 
−−−− LeasePlan Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) részvételre jelentkező: 
Figyelemmel a 9. pontban foglaltakra, Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
tájékoztatja a Részvételre jelentkezőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott részvételi 
jelentkezése érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert jelentkezése 11 - 12. 
oldalán tett nyilatkozatával összhangban és a Kbt. 55. § (5) – (6) bekezdése értelmében nem csatolta a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, jelentkezése 11 - 12. oldalán tett 
nyilatkozatával összhangban és a Kbt. 55. § (6) bekezdése c) pontja értelmében nem csatolta az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége 
esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg; és mert a részvételi felhívás II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték elnevezésű pontja 
értelmében nyújtotta be nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő minden tehergépjárműbe GPS 
nyomkövető rendszert szereltessen, mely a futamidő végén kiszerelésre kerül a Bérlő költségén, valamint hogy a Bérlő 
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előzetesen jelzett igénye esetén a jármű(vek) részben 3M típusú gépjárműfóliával – bérlő költségén – fóliázható(ak) 
legyen(ek), mely a futamidő végén eltávolításra kerül a Bérlő költségén, így egyéb módon nem felelt meg a részvételi 
felhívásban és a kiegészítő iratokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
−−−− K&H Autópark Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) részvételre jelentkező: 
Figyelemmel a 9. pontban foglaltakra, Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
tájékoztatja a Részvételre jelentkezőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott részvételi 
jelentkezése érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert a részvételi jelentkezése 
részeként csatolta Csuka Barbara és Zs. Nagy István által valamint Panyik Nóra és Gyárfás Tamás által kiadott 
meghatalmazást. A cégkivonat tartalma szerint azonban Zs. Nagy István és Panyik Nóra nem volt a képviseletre 
jogosultak között megemlítve. Részvételre jelentkező nem oldotta fel az ellentmondást; nem csatolta a részvételi 
felhívás III.2.1) pontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat; részvételre jelentkezőnek részvételi 
jelentkezésében nem tette meg nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) a)-b) pontjaiban foglaltak szerint; arészvételre 
jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § 
(6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. Amennyiben a részvételre jelentkező a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek úgy kíván megfelelni, hogy más szervezetek kapacitásaira 
támaszkodik, akkor ennek igazolására a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglalt dokumentumok, úgy nyilatkozatát 
nem csatolta, továbbá a kapacitást nyújtó szervezet nem csatolta a részvételre jelentkező alkalmasságának 
igazolására nézve előírt tartalmú és formailag előírt dokumentumokat; nem csatolta a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti 
nyilatkozatot; nem csatolta a Kbt. 60. § (5) bekezdések szerinti nyilatkozatokat; a részvételre jelentkezéshez nem 
csatolta a részvételre jelentkezést aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy aláírás-
mintáját, továbbá a részvételre jelentkezés meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő meghatalmazást; nem csatolta az MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszert működésével összefüggő 
nyilatkozatát; nem csatolta titoktartásról szóló nyilatkozatát; nem csatolta üzleti titokról szóló nyilatkozatát; nem 
csatolta nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő minden tehergépjárműbe GPS nyomkövető rendszert 
szereltessen, mely a futamidő végén kiszerelésre kerül a Bérlő költségén, valamint hogy a Bérlő előzetesen jelzett 
igénye esetén a jármű(vek) részben 3M típusú gépjárműfóliával – bérlő költségén – fóliázható(ak) legyen(ek), mely a 
futamidő végén eltávolításra kerül a Bérlő költségén; így egyéb módon nem felelt meg a részvételi felhívásban és a 
kiegészítő iratokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
11.∗∗∗∗ Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként megadva): 
 
−−−− MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 56.)  
−−−− Postaautó Duna Zrt. (4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.)  
−−−− Deftern Kft. (2000. Szentendre Kőzúzó u. 3.)  
−−−− Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. (1139 BUDAPEST, FÁY U. 27.)  
 
12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. szeptember 19. 
 
13. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. szeptember 20. 
14.* Az összegezés módosításának indoka:- 
15.* Az összegezés módosításának időpontja:- 
16. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:- 
17. * Az összegezés javításának indoka:- 
18. * Az összegezés javításának időpontja:- 
19. * A javított összegezés megküldésének időpontja:- 
20.* Egyéb információk:- 
 
 
 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
 


