Tájékoztató a szerződés módosításáról - Egyterű (5.) kategóriájú,
csoportos személyszállításra alkalmas személygépkocsi beszerzése
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Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
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CPV Kód:

2018/24
Árubeszerzés
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL

Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
HU

Nyertes ajánlattevő:

2018.02.02.
1536/2018
34100000-8

Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.;Porsche
Lízing és Szolgáltató Kft.

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Igazgatóság, Központosított Közbeszerzési Főosztály,
Üzemeltetés-technológiai Osztály
Telefon: +36 17955225
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek részére gépjárművek beszerzése a
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34100000-8

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyterű (5.) kategóriájú, csoportos személyszállításra alkalmas személygépkocsi
beszerzése
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
34110000-1
34114200-1
34114400-3

Kiegészítő szójegyzék

50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból
történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM
utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába
tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 980.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig,
valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió
időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam
indoklása: A Kbt. 104. § (6) bekezdésre figyelemmel a KM hatálya 108 hónap ebből 4 év (48
hónap) aktív és 5 év (60 hónap) passzív időszak azzal, hogy közvetlen megrendelést és írásbeli
konzultációt az aktív időszakban lehet kezdeményezni. A RSZ speciális szervizszolgáltatási
igényei miatt a plusz 5 év (60 hónap) passzív időszak csak a kapcsolódó szolgáltatásra
vonatkozik.
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam
indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az EU forrás esetén az eljárás második részében az
írásbeli konzultációra szóló felhívásban vagy a megrendelésben meg kell jelölni a projektre
vagy programra vonatkozó adatokat.
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 204 - 420388
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM11RHGB17 Rész száma: 11 Elnevezés: Egyterű (5.) kategóriájú, csoportos
személyszállításra alkalmas személygépkocsi beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail: gszentirmai@porsche.hu; janemeth@porsche.hu
Telefon: +36 14515150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14515151
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Porsche Lízing és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail: j.borok@porschelizing.hu
Telefon: +36 14654816
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14218390
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa
nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 980 000 000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen hirdetmény VII.2.2) A módosítás okai pontjában karakterkorlát miatt nem rögzíthető alábbi
pontokban összefoglalt indokokra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján szükséges a
keretmegállapodás módosítása:
- A rendvédelmi és honvédelmi szervezetek folyamatos ellátása kiemelt kormányzati és
nemzetgazdasági érdek.
- A keretmegállapodás adatai alapján, az előre nem tervezhető és előre nem láthatóan
megnövekedett igények miatt a keretösszeg a vártnál gyorsabb ütemben teljesül.
- A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A keretmegállapodás alapján
az Eladó továbbra is az állami normatíva szerinti egyterű (5.) kategóriájú, csoportos
személyszállításra alkalmas személygépkocsik beszerzését biztosítja a rendvédelmi szervek és
honvédelmi szervezetek részére.
- A szerződés ellenértékének növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés alapján
rendelkezésre álló keretösszeg értékének 50%-át.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.
§-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/29 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34100000-8

VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
34110000-1
34114200-1
34114400-3
50112000-3
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Kiegészítő szójegyzék

VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, a keretmegállapodásból
történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek, mint intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM
utasítás szerinti, 6. sz. függelékében meghatározott Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába
tartozó új személygépjárművek termékkörben összesen legfeljebb nettó 1.470.000.000,-Ft értékben.
Speciális rendvédelmi felszerelés: Megkülönböztető hang és fényjelzés (rendőrségi csomag)
Teljes körű szerviz szolgáltatás a járművek átadásától számított 60 hónap vagy 200.000 km-ig,
valamint a szervizcsomaghoz kapcsolódóan kárjavítási szolgáltatás.
Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 17. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió
időtartama
Az időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam
indoklása: A Kbt. 104. § (6) bekezdésre figyelemmel a KM hatálya 108 hónap ebből 4 év (48
hónap) aktív és 5 év (60 hónap) passzív időszak azzal, hogy közvetlen megrendelést és írásbeli
konzultációt az aktív időszakban lehet kezdeményezni. A RSZ speciális szervizszolgáltatási
igényei miatt a plusz 5 év (60 hónap) passzív időszak csak a kapcsolódó szolgáltatásra
vonatkozik.
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam
indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 470 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail: gszentirmai@porsche.hu; janemeth@porsche.hu
Telefon: +36 14515150
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 14515151
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Porsche Lízing és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail: j.borok@porschelizing.hu
Telefon: +36 14654816
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14218390
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt): A Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban meghatározott
rendelkezések alapján a keretmegállapodást az alábbiak szerint módosítják.
A keretmegállapodás II.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„II.2. A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 1.470.000.000,- Ft. + Áfa azaz mindösszesen
egymilliárd-négyszázhetvenmillió forint + Áfa.”
A Keretmegállapodás módosításának időpontja: 2018.01.23.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a
2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU
irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének
c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A karakterkorlát miatt nem rögzíthető részletes indoklás a
jelen hirdetmény VI.3) További információk pontjában szerepel.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében
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– az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 980 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 470 000 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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