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HU-Miskolc: Hulladékgyűjtő konténerek
2013/S 100-171215
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK15935
Városház tér 8.
Címzett: Dr. Batta Angéla
3525 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 46512700
E-mail: battaa@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://miskolc.hu/
További információ a következő címen szerezhető be:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
Címzett: dr. Rehó Orsolya
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17888931
E-mail: reho@eszker.eu
Fax: +36 17896943
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
Címzett: Zelenay Krisztina
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
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Címzett: Zelenay Krisztina
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.3)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Környezetvédelem

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges
eszközök beszerzése.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 1. rész:
— 3527 Miskolc, József A. u. 65.
— 3533 Miskolc, Lórántffy Zsuzsanna út 33783/3 hrsz.
— 3508 Miskolc, Bogáncs út 0156/22 hrsz.
— 3594 Hejőpapi, 073/6 hrsz.
2. rész:
— 3527 Miskolc, József A. u. 65.
— 3594 Hejőpapi 073/6 hrsz. (Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ)
NUTS-kód HU311

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 keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges
eszközök beszerzése.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
44613800, 39234000, 34144511, 34144510, 34144710, 43250000, 44614310, 39221260, 43211000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részek
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A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)

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

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges
eszközök beszerzése.
1. rész:
— 1. tétel: 5000 db 240 literes műanyag hulladéktároló edény szállítása,
— 2. tétel: 30 000 db 120 literes hulladéktároló edény szállítása,
— 3. tétel: 5000 db házi komposztáló edényzet szállítása,
— 4. tétel: 3 db újrahasználati központ szállítása.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre
álló keret nettó 215 000 000 HUF, amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását.
2. rész:
— 1. tétel: 7 db hulladékgyűjtő tehergépjármű 16 m³-es felépítménnyel szállítása,
— 2. tétel: 1 db kompakt hulladékgyűjtő tehergépjármű 8 m³-es felépítménnyel szállítása,
— 3. tétel: 2 db bálafogó adapterrel szerelt targonca szállítása,
— 4. tétel: 1 db rakodókanalas lánctalpas dózer szállítása,
— 5. tétel: 1 db teleszkópos rakodó szállítása,
— 6. tétel: 2 db gumikerekes homlokrakodó szállítása.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre
álló keret nettó 484 500 000 HUF, amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását és üzembe
helyezését.
A 2. rész tekintetében:
— az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, és amely eszközöknél ez követelmény
rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés);
— hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban és garancián túl a hiba bejelentését követő
24 órán belül szakszerelőkkel biztosított legyen;
— képzés: a gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 699 500 000 HUF

II.2.2)

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

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 210 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Edényzet
1)
Rövid meghatározás
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Edényzet.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
44613800, 39234000, 34144511, 34144510, 34144710, 43250000, 44614310, 39221260, 43211000

3)

Mennyiség
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges
eszközök beszerzése.
1. rész:
— 1. tétel: 5000 db 240 literes műanyag hulladéktároló edény szállítása,
— 2. tétel: 30 000 db 120 literes hulladéktároló edény szállítása,
— 3. tétel: 5000 db házi komposztáló edényzet szállítása,
— 4. tétel: 3 db konténer szállítása újrahasználati központ funkció ellátásához.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre
álló keret nettó 215 000 000 HUF, amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását.
Becsült érték áfa nélkül: 15 000 000 HUF

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 210 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

Rész száma: 2
Elnevezés: Járművek
1)
Rövid meghatározás
Járművek.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
44613800, 39234000, 34144511, 34144510, 34144710, 43250000, 44614310, 39221260, 43211000

3)

Mennyiség
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges
eszközök beszerzése.
2. rész:
— 1. tétel: 7 db hulladékgyűjtő tehergépjármű 16 m³-es felépítménnyel szállítása,
— 2. tétel: 1 db kompakt hulladékgyűjtő tehergépjármű 8 m³-es felépítménnyel szállítása,
— 3. tétel: 2 db bálafogó adapterrel szerelt targonca szállítása,
— 4. tétel: 1 db rakodókanalas lánctalpas dózer szállítása,
— 5. tétel: 1 db teleszkópos rakodó szállítása,
— 6. tétel: 2 db gumikerekes homlokrakodó szállítása.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre
álló keret nettó 484 500 000 HUF, amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását és üzembe
helyezését.
A 2. rész tekintetében:
— az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva
történjen (okmányirodai ügyintézés),
— hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban és garancián túl a hiba bejelentését követő
24 órán belül szakszerelőkkel biztosított legyen;
— képzés: a gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra.
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Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 484 500 000 HUF
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 210 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
A II. rész tekintetében ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb bírálati szempont alapján értékeli az
ajánlatokat.
Ezúton hívja fel az ajánlatkérő a figyelmet, hogy a 2. rész esetében a megajánlott jótállásnak valamennyi
beszerzési tárgyra egységesen ki kell terjednie.

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
— Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító) késedelmes teljesítés esetén valamennyi
rész tekintetében kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a részenként megajánlott teljes nettó vállalási ár ,
mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 %-a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a
részenként megajánlott teljes nettó válallási ár 25 %-a.
— Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalási ár 20 %-a.
— Előleg-visszafizetési biztosíték: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló biztosíték az igényelt
előleg visszafizetésének biztosítékaként, mértéke megegyezik az igényelt előleg összegével (azzal, hogy az
ajánlattevő a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól), amely legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű
lehet. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában, illetve a 4/2011. (I. 28.)
Kormányrendelet 57. § (1d) pontjában foglaltak szerint kell rendelkezésre bocsátani, legkésőbb az előlegbekérő
benyújtásának időpontjáig. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának
feltétele.
Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő
az előleg lehetőségével élni kíván.
— Jótállás: A nyertes ajánlattevőnek az 1. rész tekintetében egységesen minden áru (tétel) tekintetében 12
hónap (10 éves alkatrész utánpótlás biztosítása mellett).
A nyertes ajánlattevőnek a 2. rész tekintetében egységesen minden áru (tétel) tekintetében minimum 36
hónap jótállást kell vállalnia (10 éves alkatrész utánpótlás biztosítása mellett). A jótállás kezdő időpontja: a
teljesítésigazolás kiállításának napjától kezdődően.
— Jólteljesítési biztosíték a megajánlott jótállási időre szól, melynek mértéke a nettó vállalási ár 5 %-a.
A biztosítékokat a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani.
Felhívjuk tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 126. § (1)-(8) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetés pénzneme: (HUF) Forint.
A szerződés finanszírozása a Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” megkötött KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 jelű Támogatási Szerződés alapján az Európai
Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik.
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Ajánlattevő számláit Ajánlatkérő szállítói finanszírozással fizeti meg, vagyis a benyújtott számla nettó
ellenértékének 26,930412 %-át és a számla ÁFA tartamát fizeti meg Ajánlatkérő a Kbt. 130. § rendelkezéseinek
megfelelően, a számla nettó értékének 73,069588 %-át pedig a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ
Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45.) mint Közreműködő Szervezet fizeti meg, ugyancsak a Kbt. 130. §a alapján. A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik. Az ajánlatkérő az ellenértéket a
Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltak és a KEOP-1.1.1/B eljárásrend szerint, a számla hiánytalan formában
történő kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. A kifizetési határidő a
számla szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő megrendelő általi kézhezvételét követően kezdődik. A
kifizetés feltételeire az Európai Uniós támogatási rendet szabályozó 4/2011. (I. 28) Korm. rendelet 26. és 27.
pontjai, és a 24/2011. (V. 6.) NFM utasítás VII. fejezete is vonatkozik. A támogatás kifizetése csak a jóváhagyott
és elszámolható költség mértékéig történik.
Ajánlatkérő részszámla benyújtási lehetőséget az alábbiak alapján biztosít:
— 1. rész tekintetében: tételenként,
— 2. rész tekintetében: adott járműcsoportonként, összesen 6 részszámlában.
Ajánlatkérő előleget az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott előleg-visszafizetési biztosíték mellett
biztosít, az ajánlati ár (szerződéses ár) nettó értékének elszámolható részének (a nettó ajánlati ár 73,069588
%-a) 30 %-ának megfelelő mértékben. A szállítói előleg kifizetése és elszámolása tekintetében 4/2011. (I.28)
Korm. rendelet rendelkezései megfelelően irányadók.
Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdései szerint kerül
meghatározásra.
A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt. 130. §-ban foglaltak az irányadók. A fizetés
feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő kizárja a szerződés teljesítése érdekében a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: — Szállító vállalja, hogy a projekthez kapcsolódó írásos dokumentálás
során előnyben részesíti a kétoldalas nyomtatást, tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használatát.
— Amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy csökkentsék az utazások
számát.
— A kapcsolattartás fő szabályként elektronikus módon történik (e-mail), ide nem értve természetesen a
kötelezően írásos formában rögzítendő cselekményeket (pl. teljesítés-elismerés, szerződésmódosítás stb.).
— Jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználása.
— Szállító folyamatos kapcsolattartás fenntartását vállalja a Konzorciumi tagokkal.

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: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d),
továbbá f) pontjának hatálya alá tartozik.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
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Ajánlattevő vonatkozásában: az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. §
foglaltak szerint kell igazolna, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 57. § (1)
bekezdés a)-d), továbbá f) pontjának hatálya alá.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
— az Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá.
— Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok
esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az
ajánlattevő választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti 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. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság
által (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012.5.23.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem
állását, Ajánlattevők (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal
kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevőnek (közös
ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján csatolnia kell valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot
legalább az alábbi tartalommal:
— a pénzforgalmi pénzforgalmi számla száma,
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
— volt-e a pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás az ajánlati felhívás feladásától
visszaszámított 24 hónapban, ha igen, hány napig.
(Elegendő egy példány becsatolása akkor is, ha Ajánlattevő több részre kíván benyújtani ajánlatot.)
P/2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) csatolja be nyilatkozatát az előző 3 év
teljes - ÁFA nélkül számított- árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti
(1. rész: hulladékgyűjtő edények és konténerek, 2. rész: hulladékgyűjtő tehergépjárművek, homlokrakodók
és/vagy rakodógépek szállításából származó) nettó árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok
rendelkezésre állnak (Kr. 14. § (1) bekezdés c) pont).
P/3. Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14.
§ (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az ajánlati felhívás feladásának
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napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
(Amennyiben a kért adatok a céginformációs szolgálat honlapján megtalálhatók, a beszámolók becsatolása
nem szükséges. Ajánlatkérő ezen adatok igazolását a Kbt. 36. § (7) bekezdésének megfelelően végzi el).
Amennyiben ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14. § (2) bekezdése alapján nyilatkozzon a közbeszerzés
tárgya (lásd P/1. pontban felsoroltak) szerinti nettó forgalmáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
ajánlattevők), ha bármelyik pénzforgalmi pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől
származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó
sorban állás mutatkozott.
(„Sorban állás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat
érti.)
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel ha:
P/2.1. A közbeszerzés tárgya szerinti (hulladékgyűjtő edények és konténerek szállításából származó) éves
nettó árbevétele az előző 3 évben (2010, 2011, 2012) évente átlagosan nem érte el a 120 000 000 HUF-ot,
illetőleg a teljes nettó árbevétele a 200 000 000 HUF-ot (1. rész tekintetében).
P/2.2. A teljes nettó árbevétele az előző három évben (2010., 2011., 2012.) átlagosan nem érte el a 250 000
000 HUF-ot, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti (hulladékgyűjtő tehergépjárművek, homlokrakodók és/vagy
rakodógépek szállításából származó) éves nettó árbevétele az előző 3 évben (2009, 2010, 2011) átlagosan
nem érte el a 200 000 000 HUF-ot (2. rész tekintetében).
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal 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 kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (3) bekezdés).
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők), ha a mérleg szerinti eredménye az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évből egynél több évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő
alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából, azaz származó nettó árbevétele nem éri
el:
— 1. rész tekintetében: 100. 000 000 HUF-ot,
— 2. rész tekintetében: 150. 000 000 HUF-ot.
A P/2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,
illetőleg a P1) és P3) pont szerinti követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható,
elegendő, ha közülük egy megfelel (Kbt. 55. § (4) bekezdés). (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. §
(6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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M/1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az
ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításait, a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően igazolva.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia igazolásnak, illetve
nyilatkozatnak az alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározottaknak megfelelően kell tartalmaznia
a szállítás tárgyát, mennyiségét és az ellenszolgáltatás összegét.
M/2. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja alapján olyan,
elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, amely tanúsítja,
hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos
leírásoknak vagy szabványoknak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az alábbiakban meghatározott feltétel fennáll:
M/1. Az ajánlattevő nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban:
— Az 1. rész tekintetében: összességében legalább nettó 120 millió Ft értékű szállításra irányuló referenciával,
amelyből legalább nettó 60 000 000 HUF UV stabil HPDE műanyag hulladékgyűjtő edények, legalább nettó 50
millió Ft UV stabil PE műanyag hulladékgyűjtő edények, illetőleg legalább nettó 10 000 000 HUF 20” méretű
hulladékudvarokba telepített porta és veszélyes hulladék tároló fém konténerek szállítására vonatkozott.
— A 2. rész tekintetében: az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36
hónapban) összességében nem rendelkezik hulladékgyűjtő-és anyagmozgató járművek szállításából származó
összességében legalább nettó 288 000 000 HUF értékű biohulladék és/vagy szelektív hulladék gyűjtésére
alkalmas kommunális gyűjtőjármű szállítására irányuló referenciával, amelyből legalább 8 darab tömörítőlapos
kivitelű és legalább 16 m³-es felépítménnyel rendelkezett, valamint összességében legalább nettó 160 000 000
HUF értékű, szabadtérben használt, ipari felhasználású rakodógépek szállításra irányuló referenciával, melyek
között legalább 2 db targonca, 1 db teleszkópos homlokrakodó, 1 db rakodókanalas lánctalpas dózer, 2 db
gumikerekes homlokrakodó szállítására vonatkozott.
M/2. Az 1. részben megajánlott termékek az MSZ EN 840-1, a 2. részben meghatározott termékek az MSZ EN
1501-1: 1998+A2:2012 (1. tétel), MSZ EN 1757-1:2001 (3. tétel), MSZ EN 12100-1,-2 és MSZ EN 474-11:2000
(4. tétel), MSZ EN 12525:2001, valamint az MSZ-05-86.08.04 1989 (5-6. tételek) európai szabványnak
megfelelősségét bizonyító - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvánnyal nem rendelkeznek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban, ezt a 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.
Amennyiben Ajánlattevő minden rész tekintetében kíván ajánlatot benyújtani, akkor a részenként meghatározott
követelmények összeadódnak.
Az M/1-M/2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
(Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
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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
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi
felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok

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: 5.7.2013 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 101 600 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét (80 000 HUF
+ ÁFA) az ÉSZ-KER Kft. lebonyolító szervezet MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10566827-49020013
számú számlájára történő átutalásáról (befizetésről) szóló igazolás bemutatása és arról készült másolat
átadása (megküldése) ellenében veheti át/kérheti a lebonyolítótól. Az átutalás közlemény rovatába a „MiskolcKEOP-1.1.1.-eszköz” hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges. (Magyarországon
kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó összeg utalandó.)

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
5.7.2013 - 10:00

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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.7.2013 - 10:00
Hely:
ÉSZ-KER Kft. tárgyaló helyisége (1026 Budapest, Pasaréti út 83.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
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További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti
személyek lehetnek jelen a bontáson. A bontásra vonatkozó további információk: Kbt, 62. § (3)-(4), (6)-(7)
bekezdéseiben foglaltak.
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: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001

VI.3)

További információk
VI.3.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart ajánlattevők számára.
VI.3.2. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlást.
VI.3.3. Ajánlatok benyújtása: helye: ÉSZ-KER Kft. titkársága (1026 Budapest, Pasaréti út 83.)
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben portaszolgálat működik, mely megkerülése
nélkül nem lehet az épületbe bejutni. Ezen adminisztrációs kötelezettség miatt az épületbe való bejutás több
percet is igénybe vehet, mellyel az ajánlatok leadásakor kalkuláljanak Ajánlattevők. Az esetleges ebből eredő
késedelem Ajánlattevőt terheli, tekintettel a fenti figyelemfelhívásra.
Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívásban 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.
VI.3.4. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, Kbt. 40. § (1) bekezdés a)
és b) pontjára. A nyilatkozatokat - adott esetben - nemleges tartalommal is meg kell adni.
VI.3.5. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és
a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és
benyújtania:
— Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni.
— Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl.
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos
számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges.
— Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
— Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
— Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
— Az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti és három másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton
meg kell jelölni, hogy az az eredeti.
— Az ajánlat eredeti példányát - teljes terjedelemben - scannelve, elektronikus adathordozón (CD, DVD,
pendrive, stb.) is be kell nyújtani.
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— Az ajánlatok csomagolására és címzésére vonatkozó követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
VI.3.6. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. §-ának (2) bekezdése alapján őrzi meg.
VI.3.7. A dokumentáció megvásárlása: az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel
feltétele, az másra át nem ruházható és nem publikálható. Közös ajánlat esetén elegendő egy dokumentáció
megvásárlása. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak meg kell vásárolnia (Kbt. 49. § (6) bekezdés). Az ajánlati dokumentáció másra át nem
ruházható. A dokumentáció átvehető személyesen ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) titkárságán
munkanapokon előre egyeztetett időpontban 10.00-15.00 között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának
napján 9.00-10.00 óráig; illetve az ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja.
Az átvételkor a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges,
(elektronikus úton történő) megküldésének kérése esetén a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot
másolatban csatolni kell. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges
megadnia: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye, adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra
kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe. A dokumentáció megvásárlása és átvétele feltétele
az eljárásban való részvételnek Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a dokumentációba történő személyes
betekintés lehetőségét.
VI.3.8. Az ajánlathoz csatolni kell:
— Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre
jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben
az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
— Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.3.9. Ajánlati biztosíték: az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen
meghatározott mértéke: 1. rész esetében 2 000 000 HUF (azaz kettőmillió forint), 2. rész esetében 2 500 000
HUF (azaz kettőmillió-ötszázezer forint). Amennyiben több részfeladatra nyújtanak be ajánlatot, úgy kérjük az
ajánlati biztosítékot külön-külön szükséges rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:
az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő CIB BANK Zrt.-nél vezetett 10700086-42689106-57200000
számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő
megjelöléssel: „KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001” (1. rész vagy 2. rész) - ajánlati biztosíték.” - az adott résznek
megfelelően szükséges megjelölni. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgaranciának
az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdése
alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az
ajánlati biztosíték nyújtani, az ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot
visszautalni. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által
lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú
eredeti bankgarancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt
az ajánlat megfelelően tartalmazza. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben
az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, eredeti vagy hiteles másolati
példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen.
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VI.3.10. Közös ajánlattétel: Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza a Kbt. 25. §-ában foglaltakat és az alábbiakat:
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli
azon személyt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a
közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetére
egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők szerződésére vonatkozó részletszabályokat az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.
VI.3.11. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-től 100ig.
Az értékelést minden egyes részszempont esetében az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest
arányosan kevesebb pontot kap.
Értékelési szempontok:
1. rész tekintetében:
1. Ajánlati ár (nettó Ft): 80 súlyszám;
2. Jótállás időtartama (hónap): 20 súlyszám.
Az Ajánlattevő a Felolvasólapon köteles meghatározni, hogy hány hónapos jótállási időt vállal.
Ajánlatkérő leszállított eszközzel kapcsolatban minimum 12 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő, a 12 hónap
alatti megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 36 hónapnál magasabb megajánlásokat
nem értékeli többletponttal (értékelési limit),összhangban a Kbt. 71. § (7) bekezdésében foglaltakkal.
Az Ajánlatkérő a megajánlott jótállási időtartam hosszát veti össze, és ezek alapján értékel.
2. rész tekintetében:
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 70 súlyszám;
2. Jótállás időtartama (hónap): 30 súlyszám.
Az Ajánlattevő a Felolvasólapon köteles meghatározni, hogy hány hónapos jótállási időt vállal.
Ajánlatkérő leszállított eszközzel kapcsolatban minimum 36 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő, a 36 hónap
alatti megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 60 hónapnál magasabb megajánlásokat
nem értékeli többletponttal (értékelési limit), összhangban a Kbt. 71. § (7) bekezdésében foglaltakkal.
Az Ajánlatkérő a megajánlott jótállási időtartam hosszát veti össze, és ezek alapján értékel.
A részletes értékelési módszereket a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.12. Ajánlattevő a 2. rész tekintetében mutassa be, hogy a munkagépek/gépek/gépjárművek tekintetében
milyen szervízhálózattal rendelkezik a szakszerviz nevének és címének pontos megjelölésével, illetőleg
csatoljon nyilatkozatot arról, hogy a javítóműhely a megvételre ajánlott munkagépek/gépek/gépjárművek
tekintetében szakszerviznek minősül.
VI.3.13. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
VI.3.14. Az ajánlati felhívás III.2.2) pont P/3. alpontjában foglaltak esetén, amennyiben az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámoló
közzétételét, akkor Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nemzeti joga szerint nem köteles a
közzétételre, és egyúttal nyilatkozzon az előző 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményére vonatkozóan.
VI.3.15. Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás III.2.3) pontjában a műszaki szakmai alkalmasság körében
előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely közös ajánlattevői, vagy alvállalkozói
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teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely közös ajánlattevőként, alvállalkozóként
saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják
meg a saját teljesítés mértékét HUF-ban és/vagy %-ban).
VI.3.16. Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának komplexitására és értékére tekintettel szigorúbb szabályokat
határoz meg, mint a minősített ajánlattevői követelményrendszer. Azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2.) P.1., P.2., P.3. és III.2.3. pont) M.1., M.2., M.3.
VI.3.17. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban és a dokumentációban előírt dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a felhívás és dokumentáció ettől eltérően rendelkezik.
Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy
nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt
eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
VI.3.18. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
VI.3.19. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank
nem jegyez, az adott devizára az 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.3.20. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az ajánlatkérő erre való tekintettel idegen
vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt
okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevő által elkészített
fordítását kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni, a Kbt. 36. § (3) bekezdésének
megfelelően.
VI.3.21. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdés alapján, hogy támogatásra
irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be és megítélt támogatással, illetve aláírt támogatási szerződéssel
rendelkezik.
VI.3.22. Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
VI.3.23. Ajánlattevőnek az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a
jóteljesítési, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása
tekintetében.
VI.3.24. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. §-a alapján nyújt. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget
azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében
nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő
nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
VI.3.25. 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.3.26. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során keletkező,
szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára
átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
VI.3.27. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt egyértelműen
megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
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VI.3.28. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
VI.3.29. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében az ajánlathoz csatolni kell az eredeti példány
képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányát! Az elektronikus példánynak
Acrobat Reader programmal olvasható .pdf kiterjesztésű formátumban kell lennie, lehetőség szerint egyetlen
fájlban, de maximum 30 oldalanként önálló fájlban.
VI.3.30. A 2. rész tekintetében gépenként legalább 2 fő betanítását biztosítani kell a gép üzemszerű
használatára.
VI.3.31. Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy esélyegyenlőségi tervvel
rendelkezik.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3)-(4)
bekezdésének megfelelően.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
23.5.2013
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