Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
6521 Vaskút, Kossuth u. 90.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
- AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

az
„Adás-vételi szerződés keretében a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. részére dobrosta beszerzése
szállítószalaggal”

tárgyú,
nemzeti eljárásrendben lefolytatott
a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljáráshoz

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM
rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a jelen közbeszerzési dokumentumot
ezúton ellenjegyzem (az aláírást az eredeti/papír alapú példány tartalmazza):

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Adás-vételi szerződés keretében a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. részére dobrosta beszerzése szállítószalaggal

A Kbt. 113. § (1) bekezdés alapján a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (6521 Vaskút, Kossuth
u. 90.) mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a tárgyi
közbeszerzési eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást küldött a Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet
a Közbeszerzési Hatóság a megküldést követően a honlapján közzétett (hivatkozási száma. KBE07132/2017; iktatószám: 38541-1/2016/001)
Ezen előzményeket követően az Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (2) bekezdésének is megfelelően ezúton küldi
meg Ajánlattevők – ajánlattételre felkért gazdasági szereplők - részére az eljárást megindító felhívást és
kéri fel azokat ajánlattételre.

1.

Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma (e-mail)
Ajánlatkérő:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
E-mail:
Honlap:

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.
Agatics Roland, ügyvezető igazgató
128222630-2-03
fbhkft@fbhkft.hu
http://www.fbhkft.hu/

Ajánlatkérő nevében eljáró, egyben a közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó:
Név:
Geéb Ügyvédi Iroda
Címzett:
dr. Geéb Klaudia felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Cím:
1036 Budapest, Lajos utca 74-76. IV. emelet
Fax:
+36-1-700-2919
E-mail:
geeb.klaudia@geeb.hu
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszáma: 00414
2.

A közbeszerzési eljárás fajtája
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló
nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás).

3.

Az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve az eljárás során elérhetőek
lesznek
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1)
bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívás megküldésével
egyidejűleg elektronikus úton továbbítja ajánlattevők (ajánlattételre felkért gazdasági szereplők)
részére. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy az alábbi elérhetőségen
közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan
elérhetőek,
illetve
az
eljárás
során
elérhetőek
lesznek:
http://www.fbhkft.hu/category/kozbeszerzes/ (http://www.fbhkft.hu/ => Közbeszerzések)
Ajánlatkérő kérésre nyomtatott formában is megküldi a dokumentációt az átvevő gazdasági
szereplők részére. Eltérés esetén ebben az esetben a nyomtatott formában átadott dokumentáció
tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus
iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére az elektronikus
dokumentumokat CD/DVD formátumban is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Hangsúlyozzuk,
hogy az ajánlattételi dokumentáció részét képező útmutató az ajánlattételi felhívással együtt
kezelendő. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyéb rendelkezéseinek esetleges
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ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi –
az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyéb részeinek gondos áttanulmányozása, az
áttanulmányozást követően pedig – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény,
kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
4.

A közbeszerzés tárgya illetve mennyisége
A közbeszerzés tárgya:
Adás-vételi szerződés keretében a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. részére dobrosta
beszerzése szállítószalaggal
árubeszerzés
Fő CPV kód: 42000000-6 Ipari gépek
További CPV kódok:
43411000-7 Válogató- és rostálógépek
42417310-8 Szállítószalagok
A közbeszerzés mennyisége:
A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. részére 1 db dobrosta beszerzése a hozzá tartozó
szállítószalaggal az alábbi műszaki paraméterek szerint:
1. tétel Dobrosta 1 db
Funkció: az anyag szállítása, keverése, fellazítása, frakciók szétválasztása
Esztergált futógörgők
Dobrosta hossza 6080 mm ±1%
Szita nettó hossza: 5100 mm ±1%
Dobrosta átmérője 2400 mm ±1%
Acéllemez vastagsága 8 mm ±1%
Lyukbőség: 20 mm, kör alakú
Dobrosta dőlésszöge: 4
Hajtóműves villanymotorok teljesítménye: minimum 15 kW
Fordulatszám tartomány: 1-12 fordulat/perc
Tetőborítás: acéllemezből, az alsó borításokhoz fogatva
Oldalborítás tolóajtókkal, acéllemezből, a felépítmény alsó szegélyétől a dob felső részéig
húzódik, tolóajtók kétoldalon
Leszállítás tartószerkezettel
Felületvédelem: kettő K Poliuretán alapú fedőlakozás
2. tétel szállító szalag 1 db
Funkció: az anyag szállítása
Stabil, csavarodás mentes profilacél hegesztett konstrukciójú, mindkét oldalán
borítólemezekkel és vész-ki huzalokkal ellátott szállítószalag
Méretek: szalagszélesség nettó: 1000 mm ±5%, szalagszélesség bruttó: 1150 mm ±5%,
szalaghossz: max 4000 mm, emelkedő rész (32)
Heveder típus EP 400/3, 3:2 lapátos („Y” DIN minőség)
Oldalfal magasság: 400 mm ±5%
Gumilapátok távolsága: 750mm ±5%
Gumilapátok magassága: 20 mm ±5%
Hajtómű: minimum 2 kW
Szalagsebesség: minimum 0,4 m/s (frekvenciaváltóval, való sebességszabályozás lehetősége)
A szalag Chevron heveder tisztítóval ellátva
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Átadó garatokkal való szállítás
Felületvédelem: kettő K Poliuretán alapú fedőlakkozás
A mechanikai-biológiai hulladékkezelés (MBH) az osztályozatlan települési hulladék és az egyéb
technológiai eljárások után keletkező maradék hulladék kezelésére szolgál, melynek célja a
hulladék környezeti veszélyességének, térfogatának, tömegének csökkentése, és a stabilizálása,
illetve másod-tüzelőanyag előállítása.
A Vaskúti MBH üzem működési elve
Az MBH üzem technológiai sorának első eleme az előaprító. A csarnokba beérkező települési
szilárd hulladékból az előaprítást követően mágneses szeparátor alkalmazásával leválasztásra kerül
a fém hulladékfrakció, majd ezt követően a fennmaradó hulladék szerves anyag tartalmának
kirostálása egy 80 mm-es dobrosta alkalmazásával történik. A rostált hulladék ismételten egy
mágneses szeparátoron majd egy légszeparátoron megy keresztül, mielőtt az utóaprítóba kerül. Az
így előállított hulladék, mint éghető frakció, fűtőanyagként szolgál. A beszerzésre kerülő dobrosta
ebbe, a már üzemelő technológiai sorba illeszkedik. A dobrosta az utóaprítási műveletet követően
a hulladék még meglévő szerves anyag tartalmának leválasztásával biztosítja, hogy a rendszer
végtermékeként előállított éghető anyag sokkal magasabb fűtőértékkel rendelkezzen. Az MBH
rendszer automata vezérléssel működik, az egyes technológiai elemek meghibásodása, túlterhelése
esetén a rendszer többi elemének működése is automatikusan leáll. A dobrostának a már meglévő
rendszerbe történő integrálása, rendszer zavartalan, akadálymentes működése kizárólag a részletes
műszaki leírásban foglalt teljesítményű és műszaki paraméterű dobrosta üzembe helyezésével
biztosítható.
Minderre is figyelemmel az Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a fenti táblázatba foglalt
paraméterek az ezen rendszerbe történő integritást biztosító paraméterek. Ajánlatkérő egyenértékű
terméket elfogad. Az egyenértékűség vonatkozásában Ajánlatkérő azt vizsgálja, hogy a megajánlás
méretét, egyéb a fentiekben kiemelt műszaki paramétereit tekintve a már meglévő rendszerbe
integrálható-e. Ehhez kapcsolódóan Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy helyszíni
bejárásra biztosít lehetőséget, a jelen ajánlattételi felhívás 22.24. pontjában megjelölt időpontban
és helyszínen.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet előírásaival, különösen annak 46. §-ának rendelkezéseivel is összhangban egyenértékű
terméket elfogad. A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történnek. A műszaki
leírásban illetve egyebekben is a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása
érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni
kell! A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.
Ajánlatkérő csak új (nem használt, nem felújított) állapotú eszközre fogad el ajánlatot. Jelen
közbeszerzési eljárásban az eszköz minősül új állapotúnak, amelynek semmilyen része nem
javított, hiba és sérülésmentes.
Kereskedelmi feltételek:
 A termék gyártása ISO 9001 és ISO 14001 minőség és környezetvédelmi rendszerek
keretében
 Az átadás munkavédelmi jelzésekkel ellátva történjen.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a szerződésszerű feladat magában foglalja az áru
helyszínre szállítását is.
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, az Eladó tevékenységével összefüggő, azzal járó
költséget, feltételt így különösen:
– az áru előállítási és/vagy beszerzési költségét;
– az áruval kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási
költséget;
– a szállítandó áruval kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási,
kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket;
Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24
órán belül (munkanapok szerint értelmezve). Szakszerviz biztosított legyen.
Egyéb feltételek:
– CE megfelelőségi tanúsítvány
– Eladó által biztosított dokumentáció:
o Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató
o Alkatrész katalógus (alapgép, munkaszerelékek), elektronikus formátumban is
Az eszköznek per-, teher- és igénymentesnek kell lennie.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
adásvételi szerződést kíván kötni. A közbeszerzési eljárást lezáró szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti
adásvételi szerződés - fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
A részletes műszaki feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
5.

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják
Adás-vételi szerződés keretében a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. részére dobrosta
beszerzése szállítószalaggal
(árubeszerzés)

6.

Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor
Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés
alkalmazására nem kerül sor.

7.

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésének időbeli hatálya
a szerződéskötéstől számított 1 év, az alábbiaknak is a figyelembe vételével. Ajánlatkérő
kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés tárgyát képező dobrosta szállító szalaggal
(a továbbiakban együttesen akként is hivatkozva, mint dobrosta) meghatározott időben való
rendelkezésre állásához különös érdeke fűződik. A szükséges rendelkezésre állás kezdő időpontja,
Ajánlatkérőn kívül álló körülmények okán ugyanakkor Ajánlatkérő előtt még nem ismert.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal azonban arra, hogy azt a fentiekben nevezett – szerződéskötéstől
számított, a nyertes ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőre is figyelemmel kalkulált – 1 (egy)
éven belül megrendeli. Ajánlatkérő kifejezetten is akként nyilatkozik, hogy indokolt okból a
dobrosta idő előtti rendelkezésre állása nem áll érdekében (figyelemmel többek között arra, hogy
idő előtt a dobrostát nem tudja üzembe állítani, melyre is figyelemmel nem áll érdekében többek
között a garanciális idő megindulása sem.) Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél kötelezettsége,
hogy az Ajánlatkérő szerződés hatálya alatti közvetlen írásbeli megrendelésétől számítottan
legkésőbb 25 napon belül teljesítse szerződéses kötelezettségeit. Egyidejűleg figyelembe venni
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szükséges a jelen felhívás 11. pontja rendelkezéseit, ennek körében pedig azt, hogy ajánlatkérő
értékelési szempontként határozta meg a dobrosta helyszínre szállításának időpontját (naptári
napban kifejezve, függetlenül mindennemű munkaszüneti naptól). Ajánlatkérő ennek során annak
a figyelembe vételével járt el, hogy amennyiben annak feltételei megvalósulnak, Ajánlatkérő a
dobrosta minél hamarabbi üzembe állításában érdekelt. Mindennek megfelelően a teljesítési
határidő a nyertes ajánlattevőként szerződő fél megajánlása szerint alakul. Előteljesítés – az
ajánlatkérői megrendelés időpontjától számítottan - ezen túlmenően is megengedett.
8.

A teljesítés helye
Vaskúti Regionális Hulladékkezelő Komplexum, Vaskút 0551/2 hrsz.
NUTS: HU331

9.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei illetve a vonatkozó jogszabályokra való
hivatkozás
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban
(HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés
rendelkezéseinek is megfelelően.
Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét jelen eljárásban nem biztosítja. Nyertes ajánlattevő a
szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően 1 darab számla benyújtására
jogosult.
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:
Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Az ellenérték megfizetésére az Ajánlatkérő által aláírt teljesítési igazolás alapján a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél részéről a szükséges mellékletekkel együtt benyújtott számla alapján
kerül sor.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§-ban meghatározottak szerinti késedelmi
kamat megfizetésére köteles.
Irányadó lényegi jogszabályok:
• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§
• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. §
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása
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Jelen lejárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja és a
részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel különösen arra, hogy jelen
közbeszerzési eljárás szerinti beszerzés olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem
teszi lehetővé a részegységekre való szétbontását. Ajánlatkérő a Kbt. előírásainak megfelelően
megvizsgálta a közbeszerzés egyes részeire történő ajánlattétel lehetőségét. A vizsgálat során
megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a közbeszerzési dokumentációban szereplő
további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt,
figyelembe véve, hogy a közbeszerzés tárgya egy egységes teljesítést igénylő feladatra
vonatkozik.
11. Az ajánlatok értékelési szempontja
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbi bírálati szempontok
szerint értékeli.
Részszempont
1.
2.

Ajánlati ár (nettó forint)
A dobrosta helyszínre szállítása (naptári nap)

Súlyszám
70
30

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10 pont.
Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg, az
értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még
kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú
pontot ad.
Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli. A lentiekben megadott módszerrel értékelt egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a meghatározott
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a meghatározott feltételek alapján,
valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
1. értékelési részszempont - Ajánlati ár (nettó Ft)
Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat (más néven nettó vételárat) veti össze
és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.
Az ajánlatok kidolgozásakor ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek
kell lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt.
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak
ez lehet.
Az értékelési szempont tekintetében megajánlása alátámasztására ajánlattevőnek a dokumentáció
részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést kell változatlan formában kitöltenie
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(kiadott költségvetés csak a kiegészítő tájékoztatás során az ajánlatkérő által kiadottak alapján
illetve a lentiek figyelembe vételével pontosítható illetve egészíthető ki, illetve ennek megfelelően
kötelesek az ajánlattevők a költségvetést kiegészíteni illetve pontosítani!) és az ajánlatában
csatolnia. Mindez nem változtat azon a tényen, hogy a jelen értékelési szempont körében az
Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat (más néven nettó vételárat) veti össze és a Kbt. szabályai szerint
a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legalacsonyabb nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016.
évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A relatív értékelés módszerei 1. Az
arányosítás ba) Fordított arányosítás módszere tartalmazza
A értékelés módszere képletekkel leírva:

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog
használni a pontszámítás során).
Az ajánlati árral kapcsolatos további előírások:
a)

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az
alábbi pontokat is figyelembe kell venni.

b)

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

c)

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Minden
áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA,
valamint a bruttó ár. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a
szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó
rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül
módosítja.

d)

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés
mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
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e)

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.

f)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, vámot, adót, tartalékösszeget vagy
egyéb díjat, (pl.: anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, amely a
szerződés értelmében, vagy egyéb okból az eladót terheli.)

g)

Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit,
valamint az infláció és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a
szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni.

h)

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

i)

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.

j)

Az ajánlatkérő a Kbt. 72.§.-ban foglaltakat a projekt védelme érdekében alkalmazhatja.
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatást kirívóan alacsonynak
értékeli, az az ajánlat Kbt. 73.§-a szerinti érvénytelenségét vonhatja maga után.

2. értékelési részszempont - A dobrosta helyszínre szállítása (nap)
„A dobrosta helyszínre szállítása” részszempont esetében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az
ajánlattevő a dobrostát (dobrosta a hozzá tartozó szállítószalaggal) hány naptári nap alatt vállalja
leszállítani a szerződés hatálya alatti Ajánlatkérői közvetlen megrendeléstől számítottan.
Ajánlattevők a megajánlást naptári napban adják meg. Az ajánlatkérő a jelen értékelési szempont
esetében 5 napban határozta meg azt a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a legmagasabb pontszámot adja, továbbá 25 napban határozta meg azt az
elvárást, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, figyelemmel a Kbt. 77. § (1)
bekezdésére.
Ajánlatkérő abban az esetben, ha az ún. „legkedvezőtlenebb” ajánlati elemnél kedvezőtlenebb
megajánlás érkezik, akkor az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Azaz a 25 napnál
kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A pontkiosztás jelen értékelési részszempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi
147. szám (2016. december 21.) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló dokumentum 1. számú
mellékletének B fejezet (Az abszolút értékelési módszerek) 1. pontja szerinti pontozás módszerével
történik, az alábbiak szerint:
a dobrosta helyszínre szállításának vállalt
időtartama a szerződés hatálya alatti
Ajánlatkérői közvetlen megrendeléstől
számítottan (naptári nap)
25
22-24
19-21
16-18
14-15
12-13

pontszám
0
1
2
3
4
5
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10-11
8-9
7
6
5

6
7
8
9
10

A fentiekben nevezett időintervallumok értelmezése:
22-24 (azaz 22, 23 vagy 24 naptári nap megajánlás esetén)
19-21 (azaz 19, 20 vagy 21 naptári nap megajánlás esetén)
16-18 (azaz 16, 17 vagy 18 naptári nap megajánlás esetén)
14-15 (azaz 14 vagy 15 naptári nap megajánlás esetén)
12-13 (azaz 12 vagy 13 naptári nap megajánlás esetén)
10-11 (azaz 10 vagy 11 naptári nap megajánlás esetén)
8-9 (azaz 8 vagy 9 naptári nap megajánlás esetén)
Ajánlatkérő kifejezetten is felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen értékelési
részszempont tekintetében Ajánlatkérő konkrétan meghatározott naptári napban való megajánlást
vár és fogad el, változó (többváltozatú, alternatív) megajánlás (és ekként tól-ig megajánlás)
függetlenül attól, hogy arra esetlegesen ugyanakkora pontszám kerül - a fenti táblázat figyelembe
vételével - megadásra, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
12. A kizáró okok és utalás a megkövetelt igazolási módokra
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, ajánlatban csatolandó nyilatkozatok /
igazolások ismertetése:
Ajánlattevő vonatkozásában:
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet – a továbbiakban akként is, mint Rendelet - 17. §-a alapján
az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel.
- Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. §].
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Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
- Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak is megfelelően az alvállalkozó és
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők – azaz alvállalkozó és
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet - vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt – Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti – kizáró
okok. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés].
Az öntisztázás a Kbt. 64. § - ban foglaltaknak megfelelően lehetséges.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró
okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal,
igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(1)-(2) bekezdés] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 14. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban akként is, mint Rendelet)
részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is.
13. Az alkalmassági követelmények és utalás a megkövetelt igazolási módokra
13.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, a Kbt. 114. (2) bekezdése
rendelkezéseire hivatkozással nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó
alkalmassági követelményt.
13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év - 36 hónap
- időszakában az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállítással (referenciával)
melynek körében sor került legalább 1 darab minimum 11 kW teljesítményű ipari dobrosta
szállítására.
Ajánlatkérő ipari dobrosta alatt ért minden olyan dobrostát, amely hétköznapi háztartási használatot
meghaladó mértékű tevékenység végzése során alkalmazható, és amely tömeges mértékű
termelésre alkalmas technológiába integrálható, és funkciója is e szerinti.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő illetve – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más
szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek)
vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő illetve adott esetben a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
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Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó az ajánlattételi felhívásban
előírt dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani:
- a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja a felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 évben – 36 hónapban - teljesített legjelentősebb
szállításainak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését (neve, címe/székhelye),
(ii) a szerződés (szállítás) tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény
teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a szállítás mennyiségét,
(iv) a teljesítés idejét (év, hónap, nap; kezdő és befejező időpont) és
(v) a teljesítés helyét,
(vi) a saját teljesítés mértékét1, továbbá
(vii) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásokból derüljenek ki egyértelműen azok az
adatok, amelyek az alkalmassági minimumkövetelményekben előírt kritériumoknak való
megfelelőséget igazolják.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1a) bekezdése
alapján Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írta
elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés
ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a korábbi teljesítést a Rendelet 23. §-a szerint kiadott
igazolással lehet igazolni, azaz: a Rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással lehet igazolni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek 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, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait
Ha a referencia-munkákat az ajánlattevő nem önállóan teljesítette (közös ajánlattétel keretében), akkor,
amennyiben lehetséges meg kell jelölnie a referencia nyilatkozatban/igazolásban, hogy az ajánlattevő a referencia
mely részeit teljesítette és milyen értékű az ő teljesítési hányada, illetőleg mi a teljesítésének pontos műszaki
tartalma. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelést olyan referenciával kívánja
igazolni, amely alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely
alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt. A csatolt nyilatkozatból, illetve
referenciaigazolásokból derüljenek ki egyértelműen azok az adatok, amelyek az alkalmassági
minimumkövetelményekben előírt kritériumnak való megfelelőséget igazolják. Kérjük emiatt a referenciák
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét.
1
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rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdése rendelkezéseire, melynek értelmében:
„Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan
mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e
kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés
szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más
szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a
szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe
történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.”
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 24. §-a rendelkezéseire: azokban az esetekben,
amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
köteles az ajánlatkérő elfogadni a Rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási
módok helyett.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe
vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki,
illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jog-utódlásának,
valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
Az M.1.) alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 112. § (1) b) pontjára is figyelemmel
irányadóak a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21/A.§, 23. §, és 24. § (1) bek. rendelkezései is.
14. Az ajánlattételi határidő
2017. augusztus 29. 12:00 óra
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.
15. Az ajánlatok benyújtásának címe, módja
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Az ajánlatok benyújtásának címe: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. (bal oldali épületszárny) IV.
emelet Titkárság
Az ajánlatok benyújtásának módja:
a) Formai előírások: Az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell - a jelen
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai
követelményeknek megfelelően - elkészítenie és benyújtania:
- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír, és az eredetivel mindenben megegyező
1 db elektronikus (CD/DVD) példányban kell beadni. Az elektronikus másolati példányt
az ajánlattal együttesen, azzal közös csomagolásban szükséges benyújtani.
- amennyiben a papír alapú és az elektronikus példány között eltérés van, ajánlatkérő a papír
alapú példányt tekinti irányadónak. Az elektronikus és papír alapú ajánlati példány
egyezőségéről Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges;
- amennyiben az ajánlattevő az előírtnál több példányt nyújt be, és az ajánlatok közül az
eredeti példány nincs megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt
tekinti eredetinek. Ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy az előzőek
szerint kiválasztott ajánlati példányt tekinti irányadónak.
- az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy
az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az
aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget, vagy számokat, vagy képe(ke)t 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 elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely 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 nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni;
- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni;
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.
- a zárt csomagon „Ajánlat – „Adás-vételi szerződés keretében a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. részére dobrosta beszerzése szállítószalaggal”, valamint:
„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”
megjelölést kell feltüntetni.
b) Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.00 óra között,
pénteken 09.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi
határidő lejártáig lehet leadni.
c) Az ajánlatokat írásban és zártan, a 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.
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16. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is
benyújtható-e az ajánlat
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Az ajánlatot magyar
nyelven kell beadni, az ajánlattétel során mindennemű levelezés, kapcsolattartás magyar nyelven
történik.
Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az
ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű felelős fordításokat annak szem előtt tartásával,
hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja. Felelős fordítás
alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat
is.
17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017. augusztus 29. 12:00 óra
Az ajánlatok felbontásának helyszíne: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. (bal oldali épületszárny)
IV. emelet 414.
Ajánlatkérő a bontást az ajánlattételi határidő lejártakor kezdi meg. Ajánlatkérő az ajánlatok
bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1) - (4), (6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok
felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
18. Az az ajánlati kötöttség minimális időtartama
30 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva
Ajánlatkérő fenntartja, hogy éljen a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5)
bekezdésére, miszerint a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésnek az ajánlattevő részére történt megküldése napjától számított harminc
nappal meghosszabbodik.
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információ
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és a
szerződéstervezetben részletezettek szerint:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból,
amiért felelős (Ptk. 6:186.§) az eljárás eredményeként megkötött szerződésben meghatározott
teljesítési határidőt (bármely olyan feladatnál, melyre az eljárás eredményeként megkötött
szerződés, műszaki leírás, az ajánlatkérő határidőt szab) elmulasztja. Fentiek esetén nyertes
ajánlattevőt naponta (minden megkezdett naptári napra) a nettó ajánlati árának (ellenszolgáltatás
összege, vételár) 1 % mértékű késedelmi kötbér terheli. Amennyiben a késedelem időtartama eléri
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a 10 napot, úgy Megrendelő (Ajánlatkérőként szerződő fél) jogosult a szerződéstől elállni vagy a
szerződést felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben
olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul. A
meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatás összege, vételár) 10%-a.
Nyertes ajánlattevőt továbbá jótállási kötelem terheli.
Jótállási kötelezettség: A jótállás időtartama 24 hónap az átadás-átvételtől számítva.
A vonatkozó egyéb részletszabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
20. A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok:
A közbeszerzés nem Európai Unióból származó forrásból támogatott.
22. Egyéb információk
22.1.

A Kbt. 113. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárásban kizárólag azok a gazdasági
szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az
ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját
kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást

22.2.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az
ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

22.3.

Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjának a rendelkezései alapján a Kbt. 81. §
(4) bekezdése rendelkezéseire való hivatkozással akként rendelkezik és tájékoztatja
Ajánlattevőket arról, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek
megfelelően Ajánlatkérő ez esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha
az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő
- tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza
szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul
alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a
következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek
megfelelően kell elvégezni.

22.4.

Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjának a rendelkezései alapján a Kbt. 81. §
(5) bekezdése rendelkezéseire való hivatkozással akként rendelkezik és tájékoztatja
Ajánlattevőket arról, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ennek megfelelően Ajánlatkérő ez esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb
vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében
végzi el a bírálatot. A Kbt. 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a
bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és
ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő
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az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen
elbírálja.
22.5.

A hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem él a Kbt. 71. §
(6) bekezdése szerinti korlátozás lehetőségével.

22.6.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.

22.7.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)
bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

22.8.

Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk
ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben nem kerül sor alvállalkozó igénybe vételére, úgy
nemleges nyilatkozat is csatolandó, illetve amennyiben az alvállalkozó személye még
nem ismert, úgy az erre való nyilatkozat kerüljön feltüntetésre az ajánlatban.

22.9.

Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind ajánlattevő,
mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)
– (8) bekezdéseire.

22.10. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésével összhangban, a kiegészítő tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések/kérések legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző negyedik munkanapon megérkeznek ajánlatkérőhöz.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a 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). Az ajánlatkérő,
amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3)
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.
22.11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplőnek a cégjegyzésre jogosult, illetve nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Az aláírási
címpéldány vagy az aláírás minta a 2006. évi V. törvény 9. §-ának megfelelően kell, hogy
benyújtásra kerüljön. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult
személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási
számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely
olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását is, amely alkalmas a képviseletre való
jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány). Külföldi illetőségű gazdasági
szereplő esetében a fentieknek megfeleltethető dokumentum csatolása szükséges az
ajánlattételi képesség igazolására.
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával
kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírási mintáját is.
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22.12. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a megajánlott vételárának (ajánlati árának) a
megontását az árazatlan költségvetés alapul vételével.
22.13. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni szakmai ajánlatként az ajánlattételi
dokumentáció II. Műszaki Leírás fejezetében megadott tartalommal és formában az általa
ajánlott áru műszaki leírását (az Ajánlattételi Dokumentáció II. Műszaki Leírásában
található táblázat csatolása szükséges kitöltve).
Az ajánlott áru műszaki jellemzőit a műszaki melléklet táblázatában megadott minimum
feltételek mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és
mértékegységben be kell írni a táblázat „B. Rész” elnevezésű oszlopába. Ahol valamely
előírásnak való megfelelés a követelmény ott a „megfelel” vagy egyéb egyértelmű szót kell
feltüntetni a jobboldali oszlopban. A kereskedelmi feltételek esetében az ajánlattevő a
„vállalom” vagy egyéb egyértelmű szó beírásával kell, hogy jelezze az adott feltétel
teljesítésének szándékát. A tétel mellé a megajánlott termék pontos megnevezését, konkrét
típusát is fel kell tüntetni oly módon, hogy egyértelműen azonosítható legyen a megajánlott
eszköz típusa. A táblázat valamennyi sorát kitölteni szükséges.
Az ajánlattevő által ajánlott árunak az „A. Rész” elnevezésű oszlopban feltüntetett
minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével
kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását
kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más
egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást).
Ajánlatkérő a megajánlott eszköz típusának egyértelmű beazonosíthatóságát szakmai
ajánlat jelentőséggel bíró tartalmának tekinti! Ajánlatkérő kifejezetten is felhívja a
figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésének a rendelkezéseire.
22.14. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlattételi felhívás ettől eltérően
rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a
66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
22.15. Az ajánlatkérő nem él a 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
22.16. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi,
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
22.17. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. A szerződésre a magyar jog az irányadó.
22.18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során – amennyiben az szükségessé válik - a különböző
devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 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 érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra. Átszámítás esetén
az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem
magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot
közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
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22.19. Üzleti titok: Ajánlatkérő az üzleti titok körében felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ában
foglaltakra.
22.20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
22.21. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (13.2. pont szerinti alkalmassági
minimumkövetelmény).
22.22. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján,
valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette. 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.
22.23. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől
az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A Kbt. 73.§ (4)
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel
meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket
a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
22.24. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2017. augusztus
18. napja (péntek) 09:00 órától. Gyülekezési helyszín: Vaskúti Regionális
Hulladékkezelő Komplexum, Vaskút 0551/2 hrsz.
22.25. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
22.26. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját.
22.27. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek
cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 10. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult
kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 2. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 136.§ (2) bekezdésére: Amennyiben
nyertes ajánlattevő külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.
22.28. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet előírásaival, különösen annak 46. §-ának rendelkezéseivel is
összhangban egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy
az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
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meghatározása érdekében történtek. A műszaki leírásban illetve egyebekben is a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges
hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében
történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell!
A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.
22.29. A dokumentáció átvétele: az ajánlattételi dokumentáció átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele, az másra át nem ruházható és nem publikálható. Közös ajánlat esetén
elegendő egy dokumentáció átvétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (Kbt. 57. § (2)
bekezdés).
22.30. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő visszalépése esetén
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést,
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
22.31. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás
eredményeként adás-vételi szerződést kíván kötni. A közbeszerzési eljárást lezáró
szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés - fajta és mennyiség szerint
meghatározott dolog határidős adásvétele. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a
mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
23. A jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. augusztus 10.
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