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Tisztelt Ajánlattevő!
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Kft. (1084 Budapest, Őr u. 8.) ajánlatkérő nevében, mint
megbízott közreműködő, a „2 db kisteherautó beszerzése II.” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés
b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton megküldöm a Kbt. 69. § (4) bekezdés
szerinti igazolás kérést:
CPM Hungary Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Kasza u. 5.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján benyújtandó az
alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozata a közbeszerzés tárgyából
(gépjármű értékesítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről az
előző legfeljebb három mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően,
hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Elegendő azon évek adatainak (HUF/év) megadása, amelyekkel az alkalmassági feltételt
igazoló gazdasági szereplő(k) az alkalmassági feltételnek való megfelelést igazolni kívánja(k)
(Kbt. 65. § (1) a)). Ha P.1.) pontban előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, a Kormányrendelet 19. § (3) szerint járhat el. A kormányrendelet 19. § (7)-nek
megfelelőn, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek ajánlatkérő a
jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 19. § (1) szerinti igazolás helyett.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7) –
(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.
Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó –alkalmassági feltételnek
való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt. 67. § (3)).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha:
P.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának időpontját megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (gépjármű értékesítés) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele összesen elérte a 8.000.000 (nyolcmillió) forintot.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. alapján ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c)
pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
A P.1.) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6)). A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a
vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja. Az előírt alkalmassági
feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 67. §-ban foglaltak alapján szükséges
az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a
dokumentációban foglaltak szerint kell nyilatkozni. Az igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani. Az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában
az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelmények, valamint –
adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülését a 69. § (11)
bekezdés szerinti adatbázisok alapján.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (1) bek. a) pontja
alapján: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb
szállításainak ismertetésével.
Kr. 23. §-a alapján:
A 21. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, a részvételre jelentkező,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha:
M/1. rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül legalább egy
darab új kisteherautó értékesítési referenciával. Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását
írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
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megkezdett megrendeléseket veszi figyelembe a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a)
bek. a) pontja alapján.
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott
alkalmassági feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)–(8) és (11)
bekezdés).
Fenti alkalmasság igazolására az Ajánlati Dokumentáció nyilatkozatmintái segítségül
szolgálnak.
Kérjük az ajánlattevőt, hogy az alkalmasság igazolás kérésben foglaltaknak 2021. december
11. napján 12:00 óráig tegyen eleget az EKR felületén.
Budapest, 2021. december 8.

Tisztelettel:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Kft.
képv.: dr. Hajdu Zoltán ügyvéd
Hajdu Ügyvédi Iroda
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