HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÜLÖNFÉLE ESZKÖZÖK SZÁLLÍTÁSA START MUNKA
PROGRAMHOZ II.
A Barcika Centrum Kft. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény ("Kbt.") 122. § (7)
bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást
indít, amelyben Ajánlattevőként történő részvételre kéri fel Önöket.
1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, ÉS KAPCSOLATTARTÁSI
Hivatalos név:
Barcika Centrum Kft
Postai cím:
Eszperantó u. 2.
Város/Község:
Kazincbarcika
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
dr. Kovács László
E-mail:
drkovacs.laszlo@timpanonkft.hu
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.timpanonkft.hu

PONTOK

Postai
irányítószám:
3700
Telefon:
+36-48-510-561

Ország:
Magyarország
(HU)

Fax:
+36-48-510-562

2. KÖZBESZERZÉS ELJÁRÁS FAJTÁJA, A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS INDOKA
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény ("Kbt.") 122. § (7) bekezdés a) pontja
alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás, tekintettel arra,
hogy a beszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 25 millió Ft-ot.
3. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE (NÓMENKLATÚRA)
1 (egy) db gőzborotva
2 (kettő) db lombszívó
1 (egy) db homlokrakodó
1 (egy) db nehézanyag kanál
1 (egy) db fűkasza
1 (egy) db gödörfúró+szár kistraktorra
1 (egy) db árokásó kistraktorra
1 (egy) db csőhajlító
1 (egy) db csőhajlító
1 (egy) db nagyológyalu
1 (egy) db kompresszor
1 (egy) db pótkocsi kistraktorhoz
4 (négy) db önjáró fűnyíró
1 (egy) db kapagarnitúra
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1 (egy) db tolólap
1 (egy) db ADR engedélyes üzemanyag tároló
További információt mindkettő rész tekintetében a Dokumentáció tartalmaz.
4. SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Szállítási szerződés keretében különféle eszközök szállítása Start Munka programhoz II.
5. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A teljesítés véghatárideje: 2012. szeptember 30.
6. A TELJESÍTÉS HELYE
Kazincbarcika város közigazgatási területe
NUTS-kód HU311
7. AZ

ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYRA
TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámla benyújtás az eszközök leszállításával egyidejűleg
lehetséges a dokumentáció szerint. A díj megfizetése a Vállalkozó általi szerződésszerű
teljesítést követően, banki átutalással történik a Kbt. 130. §-a szerint. A számlák kiegyenlítése
az Art. 36/A §-ra figyelemmel történik.
8. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a dokumentáció szerint. A jótállási idő új eszközök
esetében 12 hónap.
A késedelmi kötbér alapja a szerződésszerű teljesítése esetére fizetendő nettó díj, a kötbér
mértéke a kötbéralap 1%-a minden késedelmes naptári nap után. A meghiúsulási kötbér alapja a
szerződésszerű teljesítés esetére fizetendő nettó díj, mértéke a kötbéralap 20%-a.
9. RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT BENYÚJTHATÓ-E?
Részajánlat nem adható. Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem adható.
10. AJÁNLAT BÍRÁLATI SZEMPONTJAI
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11. KIZÁRÓ OKOK
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1. Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, az ajánlattevővel szemben az
56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, az ajánlattevővel
(közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság
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igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben az 57. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1. pontban
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozó és az alkalmassági igazolásában részt
vevő szervezet tekintetében a Kr. 10. § az irányadó.
2. Az ajánlattevő csak 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 (Kbt. 58. § (3)). A Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő maga is nyilatkozhat.
12. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság
1. Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan, ha bármely bankszámláján
30 napot meghaladó sorban állás volt az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban.
Igazolás:
1. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont alapján valamennyi
pénzforgalmi számlavezető pénzintézettől származó igazolás a fizetőképesség
megállapítására
vonatkozóan
minimum
az
alábbi
tartalommal:
• a pénzforgalmi számlavezető pénzintézetnél vezetett összes számla pénzforgalmi
jelzőszáma és azok megnyitásának időpontja
• pénzforgalmi számláján ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban álló tétel volt-e.
Műszaki és szakmai alkalmasság
2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás
feladását megelőző 36 hónapban összesen 1 db bármilyen mezőgazdasági gép és 1 db kisgép
szállítására (értékesítésére) vonatkozó referenciával.
Igazolás:
2. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlati felhívás
feladását megelőző 36 hónapban a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetése,
valamint a 16. § (5) bekezdésben meghatározott dokumentumok.
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13. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltakkal összhangban teljes körű hiánypótlási lehetőséget
biztosít.
14. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2012. július 31., 10:00 óra
15. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Barcika Centrum Kft.
3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. I. emeleti tárgyaló
16. AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Magyar (HU)
17. AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE
Helyszín: Ajánlatkérő székhelyén, az 1. emeleti tárgyalóban.
2012. július 31. 10:00 óra
18. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK
Az ajánlatok felbontásánál a 62. § (2) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
19. TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYOK
Az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő két szakaszban végzi. Az ajánlattételi felhívásban
meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első)
ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi
felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások
megkezdését megelőzően köteles az ajánlatkérő megállapítani az ajánlattevő szerződés
teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok
fennállása miatt érvénytelen.
A tárgyalások során nem áll fenn az ajánlattevő illetve az ajánlatkérő ajánlati kötöttsége.
Ajánlatkérő az ajánlattevővel érvényes ajánlat esetén tárgyal. A tárgyaláson ajánlattevő részéről
a cégkivonat szerinti, a cég képviseletére jogosult személy(ek), vehetnek részt, akik
jogosultságukat érvényes személyi okmányuk felmutatásával igazolják.
A tárgyalás lefolytatásának menete:
A tárgyalás alapját az ajánlattevő által benyújtott írásbeli ajánlat képezi. A tárgyaláson a felek az
ajánlati árat, a szerződéses feltételeket, a beszerzés műszaki tartalmát és az ajánlatkérői
igényeket, elvárásokat egyeztetik. Ajánlattevő a tárgyalás során az ajánlatában foglalt
megajánlásoknál az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb megajánlásokat tehet. A tárgyaláson
elhangzó nyilatkozatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre, amelyet, a tárgyalás lezárását
követően a felek részéről egy-egy képviselő ír alá. A tárgyalás(ok) lezárultát követően az
ajánlattevőknek - az ajánlatkérő által meghatározott időpontig - be kell nyújtaniuk végleges,
írásbeli ajánlatukat.
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A tárgyalás lefolytatásának módszere:
Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, de szükség esetén több tárgyalási fordulót tart.
A tárgyalásról jegyzőkönyvet vezet, ahol rögzíti:
 Ajánlattevő megjelent képviselőit, tárgyalási jogosultságát;
 A tárgyalás helyét, időpontját, tárgyát, résztvevőit;
 Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, illetve a benyújtott ajánlat azon pontjait,
amelyeket a tárgyaláson a felek valamelyike módosítani javasol, ennek indokával együtt,
valamint az erre adott válaszokat.
 Az ajánlattevőt érintő kérdéseket-válaszokat;
 Az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmát érintő elfogadott módosításokat;
 A tárgyalás berekesztésének tényét, időpontját, a véglegesített ajánlathoz fűződő kötöttségre
való figyelmeztetést;
 Az eljárás további menetéről szóló tájékoztatást;
 A tárgyaló felek aláírásait;
Tárgyalás célja, eredménye:
Az Ajánlatkérő célja a beszerzés ellenértékének, a beszerzés tárgyával kapcsolatos
részletkérdéseknek, továbbá az együttműködés rendjének az egyeztetése. Az ajánlattevő a
tárgyalás alatt, vagy ezt követően az Ajánlatkérő által megadott időpontig erősítheti meg, vagy
módosíthatja ajánlatát a végleges, írásbeli ajánlat benyújtásával.
A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok
megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra
vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett
volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak.
20. ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA
2012. augusztus 10. 10:00 óra
Helyszín : Ajánlatkérő székhelyén, az 1. emeleti tárgyalóban.
21. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA

30 (harminc) nap
22.

EGYÉB INFORMÁCIÓK






Az Ajánlatkérő az eljárást a Barcika Park Kft (3700 Kazincbarcika, Mátyás király u. 36.)
nevében folytatja. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés tekintetében a
szerződést kötő fél a Barcika Park Kft.
Ajánlatérő a Dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi.
Az ajánlathoz csatolni kell a cégszerűen aláíró személy(ek) esetén a cégjegyzésre jogosultak
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (eredeti vagy egyszerű másolat).
Az ajánlatokat egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező példányban,
tartalomjegyzékkel ellátva, folyamatosan oldalszámozva kell benyújtani, az ajánlat eredeti
példányán meg kell jelölni, hogy ez az eredeti. Az ajánlat eredeti példánya minden oldalának
írógéppel, vagy más kitörölhetetlen módon megírottnak kell lennie. Az ajánlat minden
oldalát, amelyen módosítást hajtottak végre, az ajánlatot aláíró személynek, vagy
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személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlatok részletes formai
előírásait továbbá a csomagolás és megküldés követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben az egyes példányok között eltérés mutatkozik, úgy az eredeti példányban
foglaltak az irányadóak. Postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül a 15. pontban
megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó
csomagon fel kell tüntetni „Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó.”
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé
az ajánlattétel költségeivel kapcsolatosan.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdése
tekintetében.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő esetleges javaslatait a szerződéstervezet
módosítása tekintetében.
A felhívásnál Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők minősítési szempontjainál szigorúbb
követelményeket támasztó alkalmassági szempontokat határozott meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlati árat részenkénti bontásban- a felolvasólapon - nettó HUF +
ÁFA összegben kell meghatároznia.
A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai az irányadóak.
Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap (a tárgyalások befejezésétől).

23. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2012. JÚLIUS 02.
Kazincbarcika, 2012. július 02.
Milicz Sándor s.k.
ügyvezető
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