ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
ÉS
DOKUMENTÁCIÓ

Barcika Centrum Kft.
3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.

„A Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
számára kivitelezési termékek beszerzése”
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Bevezetés, fogalom meghatározások
A Barcika Centrum Kft. (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján klasszikus
ajánlatkérő.
Az ajánlatkérő szállítási szerződés keretében kíván a Barcika Park Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. számára kivitelezési termékeket beszerezni.
Az erre irányuló szerződés megkötése és a legolcsóbb megbízási díjat tartalmazó érvényes
ajánlat kiválasztása érdekében az ajánlatkérő a Kbt. 115. § alapján négy ajánlattevő részére
eljárást megindító felhívást küld ki, és a nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak
alkalmazásával közbeszerzési eljárást folytat le.
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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés szerinti tartalommal
készítette el és küldi ki olyan mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, amelyek a szerződés
teljesítésére való alkalmassá minősítés feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg
teljesíteni tudják.
Ajánlatkérő adatai:
Az ajánlatkérő megnevezése: Barcika Centrum Kft.
Az ajánlatkérő címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
Az ajánlatkérő telefonszáma: 48/799-211
Az ajánlatkérő e-mail címe: titkarsag@barcikaholding.hu
Ajánlatkérő a Kbt. 29. § (1) alapján az alábbi ajánlatkérő nevében jár el:
Az szerződő fél neve: Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Címe: 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.
Telefonszám: 48/510-030
Faxszám: 48/510-038
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Dr. Kónya Ügyvédi Iroda
Cím: 3300 Eger, Szent János u. 2. ½.
Telefon: 36/426-386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu

1.

A közbeszerzési eljárás fajtája:

A Kbt. 115. § szerinti eljárás.
Indoklás:
Az árubeszerzés becsült értéke meghaladja a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, de a
tizennyolcmillió forintot nem éri el.

2.

A közbeszerzés tárgya:

A Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára kivitelezési termékek beszerzése a
dokumentációban foglaltak szerint.
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3.

A közbeszerzés mennyisége:

A Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára kivitelezési termékek beszerzése a
dokumentációban részletezettek szerint.
Nómenklatúra:

Fő tárgy: 44100000-1

4.
Szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
Szállítási szerződés a Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára kivitelezési
termékek beszerzése tárgyában

5.

Szerződés teljesítésének határideje:

2017. július 31.

6.

Teljesítés helye:

3700 Kazincbarcika, Völgypark

7.

Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlattevő az ütemezett szállítás alapján előlegbekérők benyújtására jogosult, az
anyagszámlák a leszállított és tételesen átvett mennyiség után kerülnek kiállításra.
Az ellenérték kiegyenlítése a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) meghatározott kötelező
szabályok alkalmazásával a számla igazolt kézhezvételét követő 15 napon belül. Ajánlatkérő
és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában
foglaltakat kötelesek alkalmazni.
Fedezet rendelkezésre állása: Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Park NKft.
között létrejött vállalkozási szerződés keretösszege.

8.

Az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé.

Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtására nincs lehetőség. [Kbt. 50. § (2) bekezdés j) és
k) pont].
Részajánlat-tételi lehetőség nincsen, tekintettel arra, hogy az a gazdasági ésszerűségnek nem
felel meg.
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9.

Az ajánlatok értékelési szempontja:

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint
értékeli.
Értékelési részszempontok

súlyszámok

1. Ajánlati ár (nettó Ft)

90

2. Szállítási határidő (nap)

10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 1-10
Az értékelés módszere: a Közbeszerzési Hatóság 2012.06.01-jén közzétett útmutatója III. A.
1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint

10.

Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja alapján,
aki
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a Kbt. 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen
megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. §
(5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban
együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban,
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból
kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési
eljárás lezárulásától számított három évig;
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k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a
közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem
képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.
30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. §
(1) bekezdése alapján a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint az
ajánlattevőnek arról kell nyilatkoznia, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni.
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

11.

Alkalmassági követelmények:

Ajánlatkérő alkalmassági minimumkövetelményeket nem ír elő.
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12.

Az ajánlattételi határidő (az ajánlatok benyújtásának határideje):

2017. január 18. napján 9.00 óra

13.

Az ajánlatok benyújtásának címe és módja:

Barcika Centrum Kft.
3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 302. iroda; személyesen vagy postai úton
Az eljárásban az elektronikus ajánlattételre nincs lehetőség.

14.

Az ajánlattétel nyelve:

Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.

15.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Barcika Centrum Kft.
3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 302. iroda
2017. január 18. napján 9.00 óra

16.

A szerződéskötés tervezett időpontja (Kbt. 131. § (6) bekezdés):

Az összegezés kiküldését követő 6. napon.

17.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

30 nap
18.
A Kbt. 114. § (11) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való
részvétel jogát nem tartja fenn az előző évben egymilliárd forint, áfa nélkül számított
árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti
feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az előírt
alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő
más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg.

19.

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás:

A Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettségénél fogva az ajánlatkérő írásban
tájékoztatja az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az
ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek
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részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb
három munkanapon belül.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
20.
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok: a beszerzés nem az Európai Unióból származó
forrásból támogatott.
21.
Az ajánlatokat zárt borítékban/csomagban a borítékon/csomagoláson „A Barcika Park
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára kivitelezési termékek beszerzése” megjelölést
feltüntetve, 1 példányban (1 eredeti nyomtatott példány + CD lemezen a teljes ajánlat minden
oldalát 1 db pdf fájlként scannelve) kell benyújtani a Barcika Centrum Kft. 3700
Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 302. iroda címére munkanapokon 8.30 - 15.00 óra, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 8.30 - 9.00 óra között (előzetes telefonos bejelentkezés
után 48/799-211).

22.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
a) Késedelmi kötbér: mértéke naptári naponként a késedelembe esés első napjától
számítva az eseti megrendelés nettó ellenértékének 1%-a/nap, de legfeljebb a nettó
ellenérték 15%-a.
b) Meghiúsulási kötbér: mértéke az eseti megrendelés nem teljesítéssel érintett
mennyisége nettó értékének 20%-a.

23.
A Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes
közös ajánlattevőktől nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
alapítását!
24.
A Kbt. 29. §-ban foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő egyértelműen rögzíteni kívánja,
hogy a jelen közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát jogszabályban meghatározottak
szerint nem tartja fenn az olyan, védett munkahelynek minősülő szervezetek, továbbá
szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezetek számára, amelyek 30%-ot
meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű
munkavállalókat foglalkoztatnak, valamint az olyan szociális foglalkoztatás keretében
szociális intézményben ellátottakat foglalkoztató szervezeteknek, amelyek 30%-ot meghaladó
mértékben fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak.
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25.
A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő tájékoztatni kívánja a T.
Ajánlattevőket arról, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás, az ajánlatkérő nem fog elrendelni újabb hiánypótlást.
26.
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra (feltételes
közbeszerzés): igen
A Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján a (4) bekezdéstől eltérően ajánlatkérő az eljárást akkor is
eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági
szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül
eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően
bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
Szerződéskötés feltétele, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Park Nkft.
között a Kazincbarcika Völgyparki játszótérbővítés II. ütem építési tevékenységére megkötött
vállalkozási szerződés hatályba lépjen.

27.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2016. december 19.

Ajánlatkérő képviseletében:

____________________________
Dr. Kónya Tamás
ügyvéd
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00030
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DOKUMENTÁCIÓ
Az ajánlat részeként csatolandó iratok jegyzéke
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő iratok ajánlathoz való csatolása a következő
sorrendben kötelező:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Tartalomjegyzék
Felolvasó lap (1. számú dokumentum)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodása (2. számú dokumentum)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem
állásáról (3. számú dokumentum)
Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára (4.
számú dokumentum)
Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról 17. § (2) bekezdése alapján (5. számú
dokumentum)
Szállítási szerződés tervezet ajánlattevő adataival kitöltve (6. számú dokumentum)
Az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 9. §-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája (egyszerű másolatban)
Beárazott terméklista (7. számú dokumentum)

Az előbb felsorolt okiratokban a valóságtól eltérően közölt adat hamis nyilatkozatnak
minősül, feltéve, hogy az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet) azokat a valóságnak megfelelően ismerte.
Ha a műszaki dokumentációban (műszaki leírásban, tervlapokon, költségvetési kiírásban)
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az csak a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, azok azzal egyenértékű
dologgal kiválthatóak.
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1. számú dokumentum
FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő
- neve: …………………………………………………………………………………….
- székhelye: ……………………………………………………………………………….
- adószáma: ……………………………………………………………………………….
- cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………….
- kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………….
- telefonszáma: ……………………………………………………………………………
- e-mail címe: ……………………………………………………………………………..
Részszempont

Tartalmi elem

1. Ajánlati ár (nettó Ft)
ÁFA (27 %)
Ajánlati ár (bruttó Ft)
2. Szállítási határidő (nap)

Ft
Ft
Ft
nap

Alulírott ……………………………….. az ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy az
eljárást megindító ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit megismertem, azt
magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A szerződést első osztályú minőségben, a fenti ajánlati ár ellenében vállalom teljesíteni.
Nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro / kis / középvállalkozásnak minősül (kérjük, hogy a megfelelőt
aláhúzással jelezze).
dátum
_________________________
cégszerű aláírás
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2. számú dokumentum
MEGÁLLAPODÁS
közös ajánlattételről
A Barcika Centrum Kft. ajánlattételi felhívást tett közzé „A Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. számára kivitelezési termékek beszerzése” tárgyában.
A ……………………………….. (cégnév, székhely) ………..………………..…,
a ……………………………….. (cégnév, székhely) ………..……………………
valamint a………………………………...(cégnév, székhely) ..………………………….
a Kbt. 35. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot.
A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - az
alábbiak szerint teljesítjük:
Részszempont

Tartalmi elem

1. Ajánlati ár (nettó Ft)
ÁFA (27 %)
Ajánlati ár (bruttó Ft)
2. Szállítási határidő (nap)

Ft
Ft
Ft
nap

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a
………………………………….
(cégnév,
székhely)
………………….……
(név)
……………………………….. teljes jogkörrel jogosult.
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses feladataink
teljesítésekor - mint közös ajánlattevőket - együttes és egyetemleges felelősség terhel.
A teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét kérjük a …………………………. Bank által
vezetett ………………………………….… számú számlára utalni szíveskedjenek.
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak szerint
osztjuk fel:
„A. cég” feladatkörében
1. .……………………
2. ……………………

„B. cég” feladatkörében
1. ……………………
2. ……………………

„C. cég” feladatkörében
1. ……………………
2. ……………………

dátum

_____________________________
cégszerű aláírás

___________________________
cégszerű aláírás

______________________________
cégszerű aláírás
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3. számú dokumentum
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról
Alulírott ................................................. - mint a ............................................... képviseletére
jogosult személy - nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben a 62. § (1)
bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti alábbi kizáró okok nem állnak fenn:
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a Kbt. 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen
megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. §
(5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban
együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban,
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból
kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési
eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a
közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem
képes megnevezni, vagy
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kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni.
Jelen nyilatkozatomat a Barcika Centrum Kft. által „A Barcika Park Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. számára kivitelezési termékek beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési
eljárás részeként teszem.
dátum
_________________________
cégszerű aláírás
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4. számú dokumentum
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Alulírott ................................................. - mint a ............................................... képviseletére
jogosult személy - nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet hogy olyan társaságnak
minősül, melyet jegyeznek / nem jegyeznek szabályozott tőzsdén (megfelelő választ
aláhúzni).
Továbbá nyilatkozom, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevét és állandó lakóhelyét az alábbi táblázat tartalmazza / a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen (megfelelő rész aláhúzandó).
Tényleges tulajdonos
neve

Állandó lakhelye

1.
2.
3.
4.
Jelen nyilatkozatomat a Barcika Centrum Kft. által „A Barcika Park Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. számára kivitelezési termékek beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési
eljárás részeként teszem.
dátum
_________________________
cégszerű aláírás
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5. számú dokumentum
NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról 17. § (2) bekezdése alapján
Alulírott ................................................. - mint a ............................................... képviseletére
jogosult személy - nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a közbeszerzési
szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki / amely a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) és m) pontja hatálya alatt áll, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá.
Jelen nyilatkozatomat a Barcika Centrum Kft. által „A Barcika Park Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. számára kivitelezési termékek beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési
eljárás részeként teszem.
dátum
_________________________
cégszerű aláírás
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6. számú dokumentum
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
tervezet
SZERZŐDŐ FELEK
Mely létrejött egyrészről a Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
székhely: 3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.
adószám: ……………………………………….
cégjegyzékszám: ................................................
bankszámlaszám: ………………………………
képviseli: ……………………………………….
mint megrendelő;
másrészről a ………………………………………….
székhely: ………………………………………….
adószám: .…………………………………………
cégjegyzékszám: ………………………………….
bankszámlaszám: …………………………………
képviseli: ………………………………………….
mint szállító - a megrendelő és a szállító együttesen, mint felek - között az alábbi feltételek
szerint:
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.
Felek rögzítik, hogy megrendelő, mint ajánlatkérő által indított „A Barcika Park
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára kivitelezési termékek beszerzése” tárgyában
lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertesként a szállító került kihirdetésre.
2.
Jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott
és az elfogadott ajánlat szerinti termékek e szerződés II.1. pontjában megjelölt helyszínre
történő szállítása.
II. A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA
1.

A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Völgypark

2.

Szállítási határidő: ……… nap

Felek megállapodnak abban, hogy szállító előteljesítésre jogosult, azonban a teljesítés
időpontjáról köteles megrendelőt legalább három nappal korábban értesíteni.
3.

A teljesítés módja:

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha
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- a termék szállítása (tartozékaival együtt) az érvényes szabványok szerinti I.
osztályú minőségben megtörtént;
- a termék átvétele a teljesítés helyén darabszám szerinti mennyiségi átvétellel
megtörtént;
- a termék minőségi vizsgálata elvégzésre került;
- rendeltetésszerű használatra alkalmas;
- a műszaki leírásban felsorolt dokumentumok átadásra kerültek;
- a műszakilag indokolt próbák (műszaki dokumentáció szerint) elvégzése
megtörtént, és az erről szóló jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak.
III. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
1.

Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a szállítónak fizetendő összeg
……………………….,-Ft + ÁFA

azaz …………………………… forint + ÁFA. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, amely
tartalmazza a szerződés teljesítésével, a rendeltetésszerű használat biztosításával felmerülő
valamennyi járulékos költséget is.
2.
Szállító az ütemezett szállítás alapján a teljes összeg erejéig előlegbekérők
benyújtására jogosult, az anyagszámlák a leszállított és tételesen átvett mennyiség után
kerülnek kiállításra.
3.
Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozói díjat a szállító által kiállított egy darab
végszámla alapján a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással fizeti meg a szállító
részére a Kbt. szerint.
4.
A számlát a Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 3700 Kazincbarcika,
Kuruc u. 9. nevére és címére kell kiállítani és megküldeni.
IV. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
1.

Szállító az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:
a) Szállítói késedelem esetén szállító késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek
mértéke naptári naponként a késedelembe esés első napjától számítva az eseti
megrendelés nettó ellenértékének 1%-a/nap, de legfeljebb a nettó ellenérték 15%-a.
b) Szállító a szerződés teljesítésének neki felróható meghiúsulása esetén az eseti
megrendelés nem teljesítéssel érintett mennyisége nettó értékének 20%-a meghiúsulási
kötbér megfizetésére köteles.

A kötbérigény érvényesítése nem érinti a megrendelőnek a kötbért meghaladó kára
érvényesítésére való jogát.
2.

A kötbérek összege a vételárból közvetlenül visszatartható.
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3.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a szállítónak felróható késedelem esetén
az általa - utólagos teljesítésre - vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el.
4.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén vele szemben a szállító a
mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamatot érvényesíthet.
V. JÓTÁLLÁS
1.
Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő termékre a jogszabályban előírt
jótállást vállal.
2.
Felek rögzítik, hogy a szavatossági jogokra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
VI. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG
1.
A kapcsolattartásra kijelölt alábbi személyek kötelesek a teljesítést akadályozó
körülményekről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.
Személyükben történő változásról a felek egymást értesítik.
- szállító képviselője: ………………………………………..
telefon:
fax:
e-mail cím:
levélcím:
- megrendelő képviselője: ……………………………………
telefon:
fax:
e-mail cím:
levélcím:
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1.
Minden, a jelen szerződés keretében a felek egymásnak küldött értesítésének írott
formában (telefax, e-mail, tértivevényes levél) kell történnie. A telefaxon küldött értesítést
tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi
kézhezvételekor áll be.
2.

Jelen szerződés a felek egyező megállapodása alapján írásban módosítható.

3.
Felek jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat megkísérlik tárgyalás keretében
rendezni, amelynek alapja az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat.
Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a pertárgyérték alapján hatáskörrel bíró
Kazincbarcikai Járásbíróság vagy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.
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4.
E szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., a
Kbt. és az ágazati szakmai jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.

Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel kiköti, hogy szállító
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

6.
Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdésére figyelemmel jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
7.
A Kbt. 138.§ (2) alapján az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az
alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben
és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság
igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor
maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás
útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a
helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az
ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az
adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
8.
A Kbt. 135. § (1) alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az
ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
9.

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerint kerülhet sor.

10.
Szerződéskötés feltétele, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Park
Nkft. között a Kazincbarcika Völgyparki játszótérbővítés II. ütem építési tevékenységére
megkötött vállalkozási szerződés hatályba lépjen.
dátum
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______________________________
Barcika Park Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
képv.: .............................
megrendelő

____________________________
……………………………
képv.: …………………………….
szállító

7. számú dokumentum
MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS TERMÉKLISTA
Az alábbi terméklistát beárazva az ajánlat részeként csatolni szükséges!
Ha a műszaki dokumentációban (műszaki leírásban, tervlapokon, költségvetési kiírásban) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, azok azzal egyenértékű dologgal kiválthatóak.
Építőanyag megnevezése
Alapozó
Festék
Lazúr
Higító
Lenolaj
Tölgyfa fűrészárú
Fenyő fűrészárú
Akác oszlop
Akác deszka
Fenyő fűrészárú
Geotextilia
Alapcsavar
Kapupántcsavar
Önmetsző csavar
Homokos kavics

Specifikáció
Fémre, vörös szín
Zománc, magasfényű 170 liter fekete, 30 liter barna
Vastaglazúr 100 liter teak, 200 Liter mahagóni
Szintetikus, 5 literes kiszerelés
5 liter
5X10, 5X15, 10X10, 12X12
4 m-es hossz, 5X10, 5X15, 2,5X10, 2,5X15 vegyesen
15-20 cm átmérő,
Fűrészelt rönkfa, anyagvastagság 1" 15-30 cm széles, 2
m hossz
1" 15 vagy 20 cm széles
Minimum 50g/m2
8X80 mm
8X70 mm
4X20 mm, sülyesztett
0-24 mm, mosott

Menny.e Mennyiség
l
l
l
l
l
m3
m3
db

200
200
300
60
100
2
10
300

db

1 300

m3
m2
db
db
db
t

6
150
1 800
2 800
1 800
240

Nettó
egységár
(Ft)

Nettó ár
(Ft)
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Homok (kvarc)
Homok
Ékelőkő
Cement
Betonoszlop
Mederlap
Áteresz
Kerti szegélykő
Terméskő
Csemperagasztó
Feszítőhuzal
Huzalfeszítő
Kötöződrót
Laposacél
Hosszvaratos cső
5/4 hosszvaratos cső
Szögacél
Szögacél
Szögacél
Betonacél
Betonacél
Betonacél
Hegesztett betonháló
Zártszelvény
I gerenda
Perforált lemez
Vaslemez
ÖSSZESEN

0-1 mm szemcse, mosott
0-4 mm szemcse, mosott
0-40 mm frakció
Kompozit-portlandcement
Minimum 9X10X6X240
40X40X6
300mm beton, 1 méter hossz
Szürke, 100X20X5 cm
Mészkő 5-20 kg között
Flexibilis, fagyálló 25kg/zsák
Minimim 3,1 mm átmérő, horganyzott
Minimum M10 méret, horganyzott
Minimum 1,2 mm átmérő, horganyzott
50X5 fekete 50db, 40X5 fekete 25 db, 6 méter hossz
3/8", 6m/szál
42,4X3,2 fekete, 6 fm/szál
30X30 mm fekete, 6 m hossz
50X50 mm, 6m/szál
80X80 mm fekete, 6 m hossz
6 mm, 6m/szál
8 mm, 6m/szál
10 mm, 6m/szál
6 mm
50x30x6mm, 6m/szál
100 mm 6m/szál
1000X2000X1mm, 0,5 mm kör lyukosztással
2000X1000X4mm

t
t
t
q
db
db
db
db
t
zsák
kg
db
kg
szál
szál
szál
szál
szál
szál
t
t
t
db
szál
szál
db
m2

25
270
400
360
300
1 000
25
1 500
45
30
520
350
54
75
2
100
80
24
20
1
2
3
10
27
6
50
8

Eljárási rendelkezések
Ajánlattételi határidő hosszabbítása
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben - egy alkalommal meghosszabbíthatja.
A határidő hosszabbításáról az ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg,
közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket.
Kiegészítő tájékoztatás, konzultáció, ajánlatok módosítása
Az ajánlattevők - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de jelen
eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal kell megadni.
Kiegészítő tájékoztatást e-mailben, szerkeszthető (word) formátumban megküldött levélben a
konya.ugyved@upcmail.hu címről kérhetnek. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérdés
elküldését az ajánlattevőnek kell tudnia igazolni. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő
elektronikus úton (e-mailben) küldi meg az ajánlattevők részére.
A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést
melyik gazdasági szereplő tette fel.
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja ajánlatát. Ezután a benyújtott
ajánlatok az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók. A módosításokat egy eredeti
példányban kell az ajánlatok benyújtására előírt módon a Barcika Centrum Kft. 3700
Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 302. iroda címére munkanapokon 8.30 - 15.00 óra, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 8.30 - 9.00 óra között (előzetes telefonos bejelentkezés
után 48/799-211) kell eljuttatni.
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Egyéb információk
Ajánlati ár
Az ajánlati ár nettó értendő, és magyar forintban (HUF) kell megadni
Az ajánlati ár átalányösszeg, melyet az ajánlattevő az ajánlatkérő igényei alapján állapított
meg.

