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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325280-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Győr: Hulladékgyűjtő járművek
2012/S 198-325280
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Városház tér 1.
Címzett: Hegyi Zoltán Társulási Tanács Elnöke
9021 Győr
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 96501298
E-mail: piu.gyor@gmail.com
Fax: +36 96501299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.hulladek.gyor.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Rozgonyi u. 44. I. em. 122.
Címzett: Hegyi Zoltán a Társulási Tanács Elnöke
9028 Győr
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 96501298
E-mail: piu.gyor@gmail.com
Fax: +36 96501299
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Rozgonyi u. 44. I. em. 122.
Címzett: Hegyi Zoltán a Társulási Tanács Elnöke
9028 Győr
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 96501298
E-mail: piu.gyor@gmail.com
Fax: +36 96501299
Internetcím: www.hulladek.gyor.hu
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Önkormányzati Társulás
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I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: Hulladékgazdálkodás

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
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II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére, gördülő beruházási terv
megvalósítására.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Győr, illetve Győr Sashegy Hulladékkezelő Központ.
NUTS-kód HU221

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szállítási szerződés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére, gördülő beruházási terv
megvalósítására.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
34144511, 42996100, 50000000, 34121000, 44613800, 38931000, 39522110

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
1. Komptech terminátor 3400 típusú aprítógéphez hengerek beszerzése és beszerelése (2 db)
2. Kézi adatleolvasó készülék jeladó olvasására (3 db)
3. Kézi adatleolvasó készülék jeladó és vonalkód olvasására (3 db)
4. Kézi adatleolvasó készülék RFID edényazonosító jeladó leolvasására (2 db)
5. Takaróponyva elektronikai hulladékgyűjtő 12 m³ -es fém konténerre (43 db)
6. 30 m³-es görgős nyitott konténer (10 db)
7. 7 m³-es nyitott konténer (22 db)
8. Mobil hőkamera (1 db)
9. Mobil gáz és légtér elemző (1 db)
10. Tűzjelző rendszer beszerzése és telepítése a szükséges kiegészítő szolgáltatásokkal (1 db)
11. Füstelvezető kupolanyitó beszerzése és beszerelése, válogató csarnok hő- és füstelvezető rendszerének
átalakítása (1 db)
12. Takaróponyva komposztáló prizmára (1 db)
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13. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min. 7 m³-es felépítménnyel (1 db)
14. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min. 10 m³-es felépítménnyel (1 db)
15. Ökobusz (1 db)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Ajánlatkérő valamennyi egyedileg
megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket
helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Becsült érték áfa nélkül: 138 750 000 HUF
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: A kötbér alapja az adott részteljesítésre eső nettó szállítási díj, mértéke az eredménytelenül
eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,25 % a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig,
de legfeljebb az adott részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 5 %-a.
Meghiúsulási kötbér: A kötbér alapja az adott részteljesítésre eső nettó szállítási díj, a mértéke legfeljebb az
adott részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 5 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített termék részletes árajánlatban
szereplő nettó ellenértéke, mértéke a hibás teljesítéstől számítva napi 0,05 % a hibás teljesítéstől a kifogás
megszüntetésének napjáig, de legfeljebb az adott részteljesítésre eső nettó szállítási díj 5 %-a.
Jótállási idő időtartama: az összes, külön nem nevesített tételre egy év, a 8. és 12. tételre (a mobil hőkamerára
és a komposztáló prizma takaróponyvájára) 2 év, az adott tételre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításának
napjától.
Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó szállítási díj 5 %-a. A szerződéskötés feltétele, szerződéskötéskor kell
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték érvényességi ideje: a szerződéskötéstől kezdődően a
jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontjáig.
Jólteljesítési biztosíték: mértéke a nettó szállítási díj 5 %-a. A sikeres átadás - átvételt követően a számla
benyújtásával egyidejűleg kell nyertes ajánlattevőnek benyújtania.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítési és jólteljesítési biztosítékot az előírt
határidőre biztosítja (Kbt. 126. § (5) bekezdés).
A kért biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint - lásd.: Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja teljesíthetők:
— az előírt összeg ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel, vagy,
— az előírt összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával, vagy,
— az előírt összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő három részszámla benyújtására jogosult az alábbiak
szerint:
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— I. részszámla a szerződéskötéstől számított 30 napon belül történő, teljesítésigazolással igazolt szállítást
követően kerülhet kiállításra,
— II. részszámla a szerződéskötéstől számított 90 napon belül történő, teljesítésigazolással igazolt szállítást
követően kerülhet kiállításra,
— A végszámla a szerződéskötéstől számított 180 napon belül történő, teljesítésigazolással igazolt szállítást
követően kerülhet kiállításra.
A számlák kiállításának feltétele a szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása.
Ajánlatkérő a kifizetéseket saját költségvetésből, átutalással teljesíti a Kbt. 130. § (3), (5) bekezdése szerint, a
számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
A kifizetésre vonatkozó további jogszabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (különös tekintettel a 36/A. §-ra).
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel/amellyel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-c) és f)
pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, akivel/amellyel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdés
szerinti kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. §-ai
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában a
Kbt. 56. § szerinti kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkozni köteles.
Az ajánlattevő továbbá az 57. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okokról a választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontjában
foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá,
vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett
-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a
szervezet nem tartozik a Kbt 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a közbeszerzési
eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1.) Az ajánlatba csatolni
kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző kettő
naptári évre (2010. és 2011.) vonatkozó éves átlagos nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
P2.) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti évre (2010., 2011.) vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját, egyszerű másolatban. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, az erről szóló nyilatkozat csatolása szükséges, és a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi.
Ha az ajánlattevő a kért irattal azért nem rendelkezik vizsgált teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmassági feltételnek való megfelelés a 310/2011 (XII.23) Kormányrendelet 14. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozattal is igazolható.
Ha az ajánlattevő a kért irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve 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 a 310/2011 (XII.23)
Kormányrendelet 14. § (3) bekezdése szerint.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző
kettő naptári évben (2010. és 2011.) az éves átlagos nettó árbevétele nem éri el a 135 000 000 HUF-ot.
P2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye a megelőző két lezárt üzleti év (2010., 2011.)
bármelyikében negatív volt.
Amennyiben ajánlattevő a fenti időszak után kezdte meg működését, a 310/2011 (XII.23) Kormányrendelet 14.
§ (2) bekezdése szerint alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából származó nettó 100 000 000
HUF árbevétellel.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1-2. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap során teljesített
jelentős szállításainak ismertetését az alábbiak szerint:
Mind az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatnak, mind a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell: a szerződést
kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, szállítás tárgyát, a teljesítés idejét, a kapott ellenszolgáltatás
összegét, a teljesítés minőségére utaló minősítést, (a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e).
Mindezeket igazolni kell 310/2011. Kormányrendelet 15. § (1) a) és d) pontja, illetve 16. § (1) -(2) bekezdés
szerint.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
36 hónapban hulladékgyűjtő járművek szállításából származó legalább nettó 60 000 000 HUF értékű
referenciával.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban hulladékkezelő eszközök javítását, és karbantartását is magában foglaló teljesítésigazolással lezárt
referenciával legalább nettó 20 000 000 HUF értékben.

III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
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III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

6/9

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 26.11.2012 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 95 250 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció vételára az ÁFÁ-t tartalmazza. A vételárat az ajánlatkérő
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett, 10201006-50283444-00000000 számú számlájára történő
befizetéssel kell kiegyenlíteni. A közbeszerzési dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat
(befizetési csekk) bemutatásával személyesen lehet átvenni a MAGYARORSZÁG, 9028 Győr, Rozgonyi u.
44. I. em. 122. címen, pénteken 9:00 és 11:00, más munkanapokon 9:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi
határidő napján 11:00 óráig. Ha az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a
Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét: „Szállítási szerződés
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére, gördülő beruházási terv megvalósítására”
elnevezésű közbeszerzési dokumentáció vételára.

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
26.11.2012 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26.11.2012 - 11:00
Hely:
MAGYARORSZÁG, 9028 Győr, Rozgonyi u. 44. I. em. 122.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

13/10/2012
S198
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/9

HL/S S198
13/10/2012
325280-2012-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

7/9

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
VI.3.1. A minősített ajánlattevőknek a 310/2011. Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint kell igazolniuk,
hogy nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) bek. e) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá. A minősített
ajánlattevőknek továbbá a 310/2011. Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére
vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint. Az ajánlatkérő a minősített
ajánlattevők jegyzékébe való felvételnél szigorúbban határozta meg a következő alkalmassági feltételeket: P1.,
P2., M1. M2.
VI.3.2. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.3. pontjában megjelölt szerződés teljesítésére rendelkezésre álló
határidőn belül részteljesítési határidőket jelöl meg az ajánlati felhívás III.1.2. pontjában részletezettek
szerint.
VI.3.3. A közbeszerzési dokumentáció ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi
megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
VI.3.4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§ (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési
dokumentációban foglaltak az irányadók.
VI.3.5. Konzultáció megtartására nem kerül sor.
VI.3.6. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a
hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
VI.3.7. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. § (1) bek.).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire,
a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bek.).
Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. § (5) bek.).
VI.3.8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre
jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
VI.3.9. Az ajánlatban a dokumentumokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani a Kbt. 36. § (3) bekezdésére
tekintettel. Az ajánlati biztosíték igazolását csak eredetiben vagy hiteles másolatban lehet benyújtani!
VI.3.10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.3.11. Az ajánlatban meg kell jelölni:
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a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe
(Kbt. 40. § (1) bek. a) pont);
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékét 10 %-os mértéket meghaladóan igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bek. b) pont), továbbá
c) a Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén meg kell jelölni az ajánlatban az érintett szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
VI.3.12. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-d), f), h), i) pont,
a k) pont ka) alpontja, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-c) pontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban
nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására
mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. Ez a nyilatkozat nem a
kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul.
Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
VI.3.13. Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati biztosítékot kell benyújtania, melynek
összege 1 000 000 HUF, azaz egymillió forint (közös ajánlattétel esetén a biztosítékot csak egyszer kell
rendelkezésre bocsátani). Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat
benyújtásának határidejével. Teljesíthető átutalással az ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett,
10201006-50283444-00000000. számú fizetési számlájára, vagy azzal azonos összegű bankgarancia vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával.
Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt. Amennyiben
az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, vagy nem a közbeszerzési dokumentációban előírt
tartalommal kerül benyújtásra, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az átutalás
megtörténtét igazoló bizonylat (a terhelési értesítő bank által hitelesített példánya), a bankgarancia-nyilatkozat
vagy a kötelezvény eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlatkérő
az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint utalja vissza. A Kbt. 34. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezésekre tekintettel a bankgarancia/biztosítási kötelezvény eredeti példányának visszaszolgáltatása
nem lehetséges.
VI.3.14. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség szerinti
alkalommal teljes körű hiánypótlást biztosít a Kbt. 67. §-a szerint.
VI.3.15. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével - vagy annak
visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzésben megjelölik - köti meg a
szerződést (Kbt. 124. § (4) bek.).
VI.3.16. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő helyi idő szerint értendő.
VI.3.17. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek
az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
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ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított
euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot.
VI.3.18. Fordítás: Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy a dokumentum mellé csatolandó annak magyar nyelvű fordítása és az ajánlattevő
nyilatkozata arról, hogy a fordítás mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült,
vagy felelős fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem
veszi figyelembe. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
VI.3.19. Alkalmazandó jogszabályok: Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 3. §).
VI.3.20. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 94. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
VI.3.21. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azt az ajánlatot,
amely az Ajánlati felhívásban meghatározott becsült értéket meghaladja.
VI.3.22. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat,
ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amelynek
tartalmát a Kbt. 25. §-a, illetve a közbeszerzési dokumentáció határozza meg.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
10.10.2012
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