AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
[a Kbt. 122/A. § (7) és (8) bekezdés alapján]
Az ajánlatkérő neve:
Címe:
Telefonszám:
E-mail cím:

Barcika Centrum Kft.
3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.
48/510-560
kovacs.laszlo@timpanonkft.hu

Ajánlatkérő a Kbt. 21. § (2) alapján az alábbi ajánlatkérő nevében jár el:
Az szerződő fél neve:
Cím:
Tel.:
Fax:

1)

Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 36.
0648/510-030
06-48/510-038

Az eljárás jogcíme:

A Kbt. 122. § (7) bekezdés alapján, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el
a huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió
forintot, az ajánlatkérő hirdetmény közzététele helyett legalább három ajánlattevőnek köteles
egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.
Tekintettel a megrendelés becsült értékére, ajánlatkérő a fentebb hivatkozott szakasznak
megfelelően jár el, és három ajánlattevőt hív fel ajánlattételre.

2)

A közbeszerzés tárgya:

Szállítási szerződés új kotró-rakodó gép és adapterek beszerzése tárgyában az alábbiak szerint:
Alapgép:
- turbódízel motor
- TIER4i motor
- Minimum 90 LE
- Powershift váltó
- Minimum 1 m3-es kanál raklapvillával
- 800-850 mm-es mélyásó kanál
- Kalapács- és rézsü hidraulika kiépítés
- Axiál szivattyúval működő hidraulika
- Minimum 2 év vagy minimum 2000 üzemóra garancia
Szükséges adapterek:
- 1 db 60 fokos trapézkanál
- Mélyásó kanalak: 1 db 400-450 mm, 1 db 600-650 mm
- Mechanikus gyorscsatlakozó a hátsó gémhez

2

-

1 db Bontó kalapács: üzemi tömeg max 400 kg, ütőenergia min 850J
1 db Hótoló pajzs min. 3 m széles
1 db Rönkfogó

Önsúly:
- max. 9000 kg kanállal, villával, teleszkópos kanálszárral együtt
Nómenklatúra:

Fő tárgy: 34.14.40.00-8

3)

A szerződés meghatározása:

4)

A teljesítés kezdete:

szerződés aláírásakor

5)

A teljesítés befejezése:

2013. december 31.

6)

A teljesítés helye:

Szállítási szerződés

Kazincbarcika, Mátyás kir. u. 36.
NUTS kód: 311

7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy
az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítéséről, vagy az
erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles
nyilatkozni.
Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg a kifizetésre köteles szervezet a következő szabályok
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni a Kbt. 130. § (3) bekezdésével összhangban:
a) a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját
követő 30 nap; a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között megállapodás
tárgyát;
b) amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem
haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját
követő 30 napot.
A beszerzést az ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
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A szállítási díj kifizetése utólag, a szerződés megvalósításának megfelelő ütemezéssel, a Kbt.
130. § (3) bekezdésével összhangban történik, tekintettel az alábbi jogszabályokra:
•

Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

8)

Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetősége vagy kizárása:
Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

9)

Részajánlattételi lehetőség vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít.

10) Az ajánlatok bírálati szempontja:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül nyertesként
kiválasztásra.
11) Az alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási módok:
Kizáró okok:
I.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel/amellyel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

II.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn állnak.

III.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel/amellyel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot kizáró tényezők:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet alkalmatlan, ha:
P.1. a 310/2011. Korm. rend. 14. § (1) c) pontjára figyelemmel az ajánlattételi felhívás
megküldésének napját megelőző utolsó lezárt üzleti évben elért teljes - ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a 15 millió forint összeget.
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Amennyiben az alkalmasság igazolásában ajánlattevő más szervezet erőforrására támaszkodik, a
Kbt. 55. § (6) bek. a) pontja szerint vagy a teljesítésbe ajánlattevő ténylegesen bevonni köteles
(pl. alvállalkozóként), vagy a Kbt. 55. § (6) bek. c) pontja szerint az alkalmasság igazolásába
bevonni kívánt szervezet az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy az ajánlattevő
fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére,
amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
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.
Műszaki és szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet alkalmatlan, ha nem
rendelkezik:
M.1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 15. § (2) a) pontja alapján az eljárást megindító
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben teljesített összesen 1 db
minimum 10 millió forint értékű kotró-rakodó gép szállítására vonatkozó referenciával.
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5)
bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság
igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának
felhasználását a szerződés teljesítése során
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.
Igazolási módok:
Jogi helyzet:
A kizáró okok fenn nem állásáról és az 56.§ (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan az
ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének k) pontjára
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.
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A Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. §
szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbi - Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja,
valamint a 310/2011. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti - útmutatókra (elérhető:
www.kozbeszerzes.hu):
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”
(Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. szám, 2012.05.23.).
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.).
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolnia
kell:
P.1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. § (1) c) pontjára tekintettel cégszerűen aláírt
nyilatkozatot az előző év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Műszaki és szakmai alkalmasság:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolnia
kell:
M.1. az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző három évben befejezett,
szerződésszerűen teljesített szállításait az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges
részletezettséggel kell ismertetni a 310/2011. Korm. rend. 15. § (2) a) pontja szerint.
12) A hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 67. § alapján biztosítja.
13) Az ajánlattételi határidő:
2013. november 28. napján 9.00 óra
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14) Az ajánlat benyújtásának címe:
3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.

15) Az ajánlattétel nyelve:
Kizárólag magyar. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
16) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye:
2013. november 28. napján 9.00 óra
3700 Kazincbarcika, Eszperentó u.2.
17) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak.
18) Az eljárás eredményéről
(eredményhirdetés):

szóló

összegezés

megküldésének

tervezett

napja

Az eljárás eredményéről szóló értesítés: Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart,
ajánlattevőket a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően
az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam
alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére
az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
19) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az
Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti] időtartama
alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a
Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés
megküldése napját követő tíznapos időtartam lejártáig.
20) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2013. november 12.
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21) Az ajánlati kötöttség minimális tartama:
30 nap
22) Ajánlati biztosíték előírása, a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó
információk:
Nem előírás.
23) Dokumentáció:
A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg
bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.

24)

A tárgyalás
Ajánlatkérő tárgyalás tartása nélkül bírálja el az ajánlatokat.

25)

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a) Ajánlatkérő a késedelmes teljesítés esetére késedelmes naponként késedelmi kötbér
teljesítését írja elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege nettó 100.000,-Ft. A 30 napot
meghaladó késedelmet az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti.

26)

Egyéb információk:

A Barcika Centrum Kft. mint ajánlatkérő a Barcika Park Nonprofit Kft. megbízásából bonyolítja
a közbeszerzési eljárást. A szerződő fél a Barcika Park Nonprofit Kft. lesz.
Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani:
Ajánlatot zárt csomagolásban 1 eredeti példányban, valamint 1 db, az eredeti példányról készített
elektronikus adathordozón pdf formátumban (cd lemez) kell benyújtani. Ajánlattevő ajánlatát
önkéntes alapon további 2 db másolati példányban is benyújthatja. Amennyiben ajánlattevő
ajánlatát 2 db másolati példányban is benyújtja, abban az esetben az egyes példányokon fel kell
tüntetni az „Eredeti” vagy a „Másolati” példány megjelölést. Eltérés esetén az „Eredeti” példány
tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Új kotró-rakodó
gép szállítása” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.
Az ajánlatoknak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
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a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell fűzni,
vagy be kell kötni;
b) Az ajánlat jelentkezés 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.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlaton lévő, minden - ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet által készített - 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.
e) 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.
f) Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az
ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles
ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle
módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
g) Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján 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 alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
h) Ajánlattevők a Kbt. 60. § (3) bekezdésben foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek
ajánlatukhoz csatolni.
i) Ajánlattevő a Kbt. 60. § (5) bekezdés alapján külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához
csatolni arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
j) Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek/közös ajánlattevőknek/kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg abban valamely dokumentumot aláíró(k) aláírásai
címpéldányát vagy aláírás-mintáját, ha ezen személyek jogosultak a cégjegyzésre, amennyiben nem ezen
személyek az aláírók, akkor a cégjegyzésre jogosult(ak) által az aláíró(k)nak adott meghatalmazást is
csatolni kell.
k) Csatolni kell továbbá az ajánlattevő/közös ajánlattevők/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 1 évnél nem régebbi hiteles adatokat tartalmazó cégkivonatát.
Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a http://www.e-cegjegyzek.hu/ weboldalról ingyenesen letölthető
cégkivonat nyomtatott példányát. Amennyiben a cégügyben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a
változásbejegyzési kérelemnek az érkeztetett példányát is csatolni kell.
l) A Kbt 27. §. Alapján projekttársaság létrehozására nincsen lehetőség.
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Eger, 2013. november 12.

Ajánlatkérő megbízásából:

________________________
Dr. Kónya Tamás ügyvéd

