ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000456852019
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Közbeszerzés
tárgya:

Zöldmezős ipari terület eszközbeszerzés

Ajánlatkérő
neve:

Ózd Város Önkormányzata

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Ózd Város Önkormányzata

EKRSZ_
20249023

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Ózd

HU311

NUTS-kód:

3600

Ország:

Magyarország

Városház tér Tér 1.

Egyéb cím adatok:

Fáklyáné Kürti

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

faklyane@ozd.hu

Telefon:

Éva

+36 48574169

Fax:

+36 48574198

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ozd.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.

EKRSZ_
33816737

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

1028

Ország:

Magyarország

Szabadság Utca 29
Ludvigné Paczolay

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

Ildiko.Paczolay@vaninmc.com

Telefon:

+36 1225 1585

Ildikó
Fax:

+36 1225 1585

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ozd.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
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I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
43210000-8

Zöldmezős ipari terület eszközbeszerzés

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak,
megfelelően az alábbi berendezések szállítása: 1. rész MINIKOTRÓ 1 db RÉZSŰKANÁL MINIKOTRÓRA 1 db TRAPÉZKANÁL 1 db 2.
rész DOBOS FŰKASZA 1 db 3. rész Autószállító UTÁNFUTÓ 1 db 4. rész VÁGÓASZTAL 1 db FŰKASZA 8 db FŰKASZA 2 db
LÁNCFŰRÉSZ 1 db FŰNYÍRÓTRAKTOR VÁGÓASZTALLAL 1 db SÖVÉNYVÁGÓ 2 db A nyertes ajánlattevő továbbá köteles átadni az
átadás-átvétel során a szállítandó eszközök, berendezések vonatkozó teljes dokumentációt (dokumentációban részletezettek szerint).
Az eszközök, berendezések leszállítására vonatkozó határidő a szerződéskötéstől számított max. 60 nap (ha ez nem munkanap, akkor
az ezt követő első munkanap). A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

60

vagy a teljesítés határideje:

Magyarország, 3600 Ózd, Zrínyi u. 5/b - Ózdi Városüzemeltető Intézmény

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

4

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:

EKR000456852019

1 - Földmunkagép és kiegészítői

43310000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Magyarország, 3600 Ózd, Zrínyi u. 5/b - Ózdi Városüzemeltető Intézmény

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak,
megfelelően az alábbi berendezések szállítása: MINIKOTRÓ 1 db RÉZSŰKANÁL MINIKOTRÓRA 1 db TRAPÉZKANÁL 1 db A nyertes
ajánlattevő továbbá köteles átadni az átadás-átvétel során a szállítandó eszközök, berendezések vonatkozó teljes dokumentációt (
dokumentációban részletezettek szerint). Az eszközök, berendezések leszállítására vonatkozó határidő a szerződéskötéstől számított
max. 60 nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap). A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a
szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és
szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Jótállási időre vonatkozó vállalás (hónap, min.12 / max.36)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Ajánlati ár (Ellenérték, nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

60

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

EKR000456852019

Nem

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Traktor kiegészítő

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
16810000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Magyarország, 3600 Ózd, Zrínyi u. 5/b - Ózdi Városüzemeltető Intézmény

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak,
megfelelően az alábbi berendezések szállítása: DOBOS FŰKASZA 1 db A nyertes ajánlattevő továbbá köteles átadni az átadás-átvétel
során a szállítandó eszközök, berendezések vonatkozó teljes dokumentációt (dokumentációban részletezettek szerint). Az eszközök,
berendezések leszállítására vonatkozó határidő a szerződéskötéstől számított max. 60 nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő
első munkanap),. A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Jótállási időre vonatkozó vállalás (hónap, min.12 / max.36)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Ajánlati ár (Ellenérték, nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

60

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó

EKR000456852019

információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Utánfutó

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
34223000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Magyarország, 3600 Ózd, Zrínyi u. 5/b - Ózdi Városüzemeltető Intézmény

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak,
megfelelően az alábbi berendezések szállítása: Autószállító UTÁNFUTÓ 1 db A nyertes ajánlattevő továbbá köteles átadni az
átadás-átvétel során a szállítandó eszközök, berendezések vonatkozó teljes dokumentációt (dokumentációban részletezettek szerint).
Az eszközök, berendezések leszállítására vonatkozó határidő a szerződéskötéstől számított max 60 nap (ha ez nem munkanap, akkor az
ezt követő első munkanap). A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Jótállási időre vonatkozó vállalás (hónap, min.12 / max.36)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Ajánlati ár (Ellenérték, nettó Ft)

70

EKR000456852019

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
60

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - Zöldfelületi gépek

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
16160000-4

16311100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

A teljesítés helye:

Magyarország, 3600 Ózd, Zrínyi u. 5/b - Ózdi Városüzemeltető Intézmény

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak,
megfelelően az alábbi berendezések szállítása: VÁGÓASZTAL 1 db FŰKASZA 8 db FŰKASZA 2 db LÁNCFŰRÉSZ 1 db
FŰNYÍRÓTRAKTOR VÁGÓASZTALLAL 1 db SÖVÉNYVÁGÓ 2 db A nyertes ajánlattevő továbbá köteles átadni az átadás-átvétel során a
szállítandó eszközök, berendezések vonatkozó teljes dokumentációt (a dokumentációban részletezettek szerint). Az eszközök,
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berendezések leszállítására vonatkozó határidő a szerződéskötéstől számított max 60 nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő
első munkanap) A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Jótállási időre vonatkozó vállalás (hónap, min.12 / max.36)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Ajánlati ár (Ellenérték, nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
60

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
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Igen

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
A kizáró okok (Kbt. 114. § (1) bekezdés) alapján: az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben fennáll a Kbt.62.§(1) g-k) m) és q) pontjaiban foglalt kizáró
feltételek valamelyike.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A GSz a fentiekben előírt kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan egyszerű nyilatkozatot nyújtson be, arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá (Kr 17.§(1)), továbbá AT-nek a Kbt.62.§(1)kb) esetében nyilatkoznia szükséges pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38./a)–b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa(i)ról. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, és – adott esetben –
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
(Kr 13.§). Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, és a
meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg az EKR Kr 13.§(2) szerint. AV és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett GSz vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok (Kr 17.§(2)). AT köteles abban az esetben is nyilatkozni, ha AK nem tette kötelezővé a már ismert AV-k
megnevezését. Az ajánlatkérő a Kr-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésére álló
elektronikus nyilvántartásokból is. (Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetve Kr 17. § alapján). A kizáró okokra
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi (Kr 1.§(7)). Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben, vagy akinek
alvállalkozójával vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezetével szemben, a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a
Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.)
Kormányrendelet (EKR Kr). A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a közbeszerzési dokumentumokban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban: A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a GSz csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. (Kbt. 114.§ (1)). A GSz az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásait az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) szerinti felhívására köteles benyújtani. Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
M1) Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet jogszabály szerinti igazolása(i) jelen felhívás
megküldése napjától visszafelé számított három év (36 hónap) – a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett – legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi szállításainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban
előírtakon túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.112.§ (1)b alapján Kbt.65.§ (1)
bekezdés b) pont, és Kormányrendelet 21.§ (1) bekezdés a) pont, 22.§(1)-(2) bekezdés). Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg az EKR Kr 13
.§(2) szerint. Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az
ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a
GSz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)
bekezdés).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmas ajánlattevő, ha M1) rendelkezik jelen felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) lezárt – a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített, gépek/eszközök szállítására vonatkozó legalább szerződéssel/szerződésekkel, amely/amelyek legalább az alábbi szállítás(ok)
ra vonatkozott/vonatkoztak: 1. rész M1.1) min. 1 db minikotró, 7,4 kW motorteljesítménnyel és min 1 db min. 1000 mm nagyságú
rézsűkanál és min. 1 db min. 400 mm-es trapézkanál; 2. rész M1.2) min. 1 db min. 1650 mm vágásszélességgel rendelkező dobos
fűkasza; 3. rész M1.3) min. 1 db autószállító utánfutó min. 1200 kg teherbírással; 4. rész M1.4) min. 1 db fűkasza min 1,5 kW
motorteljesítménnyel. Alanyi kör: M1): közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés) Több részre történő
ajánlattétel esetén a feltételek igazolhatók ugyanazon korábbi teljesítéssel is. Megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb
mennyiségben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része/részteljesítése volt az igazolni kívánt tartalmú
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teljesítés is. Elfogadott, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg, ill. részteljesítéseként már megvalósult. M1.1) Az előírt mennyiségi feltétel igazolható tetszőleges számú korábbi teljesítéssel. A
megfeleléshez elfogadottak olyan korábbi teljesítések, amelyek a felsoroltak közül csak egyik, vagy csak másik szállításra vonatkoztak,
illetve olyanok, melyek nem tartalmazták valamennyi felsorolt szállítást, ha ezek együttesen – összességében – teljesítik az elvárást. AT
más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdés). Elegendő annak benyújtani a vonatkozó
igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja. AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 65.§ (7), (9) és (
11) bekezdés)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek (1-4. rész): Jótállás: AT vállalásának megfelelő időtartamra, de min.12. hónapra
vonatkozó,a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gyártói garancia. Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. A szerződés
biztosítékai (Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pont szerint): jóteljesítési biztosíték a jótállás időtartamára (2%). A Kbt.134.§ (5) bekezdés
szerinti nyilatkozat az ajánlatban benyújtandó. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét - alkalmazási körét és
szabályait - a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1-4. rész: Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Finanszírozás: támogatásból (tám.int:
100%) utófinanszírozással. Jogszabályok: • Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(8) • 272/2014. (XI. 5.) Kr. • 2007. évi CXXVII. tv • Ptk. 6:130.§ (1) •
255/2014. (X.10.) Kr Számlázás: tételes elszámolás szerint, részenként 1-1 db számla nyújtható be, az adott rész vonatkozásában előírt
valamennyi eszköz és berendezés igazolt leszállítását követően.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
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Nem

Dátum, helyi idő:

2019.05.06

11:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.05.06

13:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség: nincs. 2. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint
újonnan megnevezett AV-ra. 3. Elektronikus számlabenyújtás elfogadott, a fizetés elektronikus úton történik. 4. A Kbt 66.§ (6)
bek. szerinti (alvállalkozókra vonatkozó) információk megadása nem előírt. 5. A közbeszerzés nem ismétlődő, nem feltételes. 6.
Értékelés során adható pontszám: 0-10, módszer: 1.:relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, folytonos hasznossági függvény. 7.
AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg GSz létrehozását. 8. Kbt.114.§(11)nem alk. 9. Alk (M1): min.AT jegyz. szigorúbb. 10.
AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdése szerinti korlátozást. 11. Konzultáció, helysz.bej. nem lesz. 12. AK
bontásakor ismerteti, hogy mely GSZ küldte meg maga a felhívást 13. Kieg. táj. kérhető, válasz Kbt.114.§(6) szerint, az EKR-ben
(Kbt. 40. § (1)). 14. Tájékozódási kötelezettség: AD-ben Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti
ellenőrzi. 15. AT-nek, közös AT-k mindegyikének, a Kbt.65.§(7) szerinti és minden további, az ajánlatban cégszerű nyilatkozatot
tevő szervezet által benyújtandó: • hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy két tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum; • vagy – adott esetben –
dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás. 16. Ha az AT-nél folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van, csatolandó:
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 17.
Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill. – adott esetben Kbt. 65.§ (7)-(8),(12) ill. Kbt. 35.
§(2a) szerint. Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre
áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni. Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja (EKR Kr 13.§(2)). AK köteles
elfogadni, ha AT a Kr 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma
megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr17.§ (1)). AT az alk. felt megf. és a kiz. ok ig-ra Kbt.
69. § (11a) szerint is jogosult. 18. Nyertes visszalépése esetén AK – kihirdetése esetén – a második AT-vel köthet szerződést. (Kbt
.131.§ (4)). 19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: valamennyi szállításra megajánlott termék – dokumentációban részletezettek
szerinti – bemutatását és ennek alátámasztására előírt igazolásait. 20. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lsz: 00239) 21. AK nem
alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontot. 22. EKR használati útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/ EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer
használatával kapcsolatosan AK kieg. táj-t nem nyújt. 23. Felhívás közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.04.25
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(A rendszer automatikusan tölti)

