19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Barcika

Centrum Kft.

Postai cím: Munkácsy

tér 1.

Város: Kazincbarcika

Postai irányítószám: 3700

Ország: HU

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: konya.ugyved@upcmail.hu

(Dr. Kónya Tamás)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás X Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya: Barcika

Park Nonprofit Kft. részére 2017. évi munkagép beszerzés

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

-

1. rész: Kompakt rakodógép

-

2. rész: Használt tehergépjármű daruval

-

3. rész: Csatornatisztító utánfutóra szerelt

-

4. rész: Gyomirtó szórásához motoros permetező tolható kivitelben

-

5. rész: Használt árokásó

-

6. rész: Használt kompakt seprőgép

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye: 3700

Kazincbarcika, Kuruc út 9.

III. szakasz: Értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok:
 Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont - Megnevezés:
 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
 Ár

szempont - Megnevezés: / Súlyszám:

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i)
P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás megküldését
megelőző három lezárt üzleti évre (2014-2016.) vonatkozó, a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye kettőnél több lezárt üzleti évben
negatív volt.
Az előírt alkalmassági feltételek tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. §
(6)-(8) bekezdéseire.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a
megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt
üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit
(mérleg + eredménykimutatás, kiegészítő melléklet nélkül) (ha a letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
vagy
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 25. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő
elfogadja az ajánlattevő az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő
által előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek. Ezt a
nyilatkozatot tartalmazza a jelen felhívás melléklete szerinti nyilatkozatminta is, de az
ajánlattevő természetesen élhet azzal a lehetőséggel, hogy becsatolja az ajánlatba a
fentiekben ismertetett tartalmú igazolást.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
közvetlen megküldésétől visszafelé számított hat éven belül legalább az alábbi eszközök
szállítására vonatkozó elvégzett, szerződésszerűen teljesített referenciával
-

1. rész: legalább 1 db kompakt rakodógép, melynek értéke legalább 7.500.000,-Ft

-

2. rész: legalább 1 db használt vagy új tehergépjármű, melynek értéke 7.000.000,-Ft

-

3. rész: legalább 1 db csatornatisztító (zárt csapadékvízelvezető tisztításhoz) utánfutóra szerelt, melynek értéke 2.500.000,-Ft

-

4. rész: legalább 1 db gyomirtó szórásához motoros permetező (tolható kivitel,
szűkebb helyekre), melynek értéke 300.000,-Ft

-

5. rész: legalább 1 db használt vagy új árokásó, melynek értéke 7.000.000,-Ft

-

6. rész: legalább 1 db kompakt seprőgép (kisebb terek, szűk utcák seprésére,
mosására), melynek értéke 5.000.000,-Ft

M.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az általa megajánlott eszközök nem felelnek meg a
közbeszerzési dokumentációban előírt műszaki követelményeknek.
Az előírt alkalmassági feltételek tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. §
(4)-(6) bekezdéseire.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a
megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 23. §-a alapján az Ajánlattevő ismertesse az eljárást
megindító felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül elvégzett és
szerződésszerűen teljesített, legalább az alábbi eszközök szállítására vonatkozó elvégzett,
szerződésszerűen teljesített referenciáját:
-

1. rész: legalább 1 db kompakt rakodógép, melynek értéke legalább 7.500.000,-Ft

-

2. rész: legalább 1 db használt vagy új tehergépjármű, melynek értéke, 7.000.000,-Ft

-

3. rész: legalább 1 db csatornatisztító (zárt csapadékvízelvezető tisztításhoz) utánfutóra szerelt, melynek értéke 2.500.000,-Ft

-

4. rész: legalább 1 db gyomirtó szórásához motoros permetező, melynek értéke
300.000,-Ft

-

5. rész: legalább 1 db használt vagy új árokásó, melynek értéke 7.000.000,-Ft

-

6. rész: legalább 1 db kompakt seprőgép (kisebb terek, szűk utcák seprésére,
mosására), melynek értéke 5.000.000,-Ft

A nyilatkozatban meg kell adni:
- az ellenszolgáltatás összegét
- a teljesítés idejét (kezdés/befejezés naptári nap pontossággal)
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségét
- a leszállított eszközök/áruk megnevezését

-

nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.

Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben
meghatározottakra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság
megítéléséhez, a minimum követelményekben megfogalmazásra került.
vagy
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 25. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő
elfogadja az ajánlattevő az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő
által előírt műszaki alkalmassági minimumkövetelménynek. Ezt a nyilatkozatot
tartalmazza a jelen felhívás melléklete szerinti nyilatkozatminta is, de az ajánlattevő
természetesen élhet azzal a lehetőséggel, hogy becsatolja az ajánlatba a fentiekben
ismertetett tartalmú igazolást.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján az
Ajánlattevő ismertesse, illetve mutassa be a szállítandó eszközöket, azok részletes
műszaki leírásával.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: 2017/06/27 Helyi idő: 10:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn/)
__________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

3

súlyszám helyett fontosság is megadható

4

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

