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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66483-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Veszprém: Hulladékgyűjtő járművek
2010/S 45-066483
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Észak-Balatoni Térség Reg. Tel. Szilárdhulladék Kezelési Önk. Társulás
Házgyári u. 1.
Kapcsolattartó: Farkas László
8200 Veszprém
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 88545116
E-mail: farkas.laszlo@tep.hu
Fax +36 88545116
További információk a következő címen szerezhetők be:
CEU Tender Kft.
Szabó Ilonka u. 65-69/B I. em. 5.
Kapcsolattartó: Simon Gábor
1015 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 12021446
E-mail: info@ceutender.hu
Fax +36 12240277
Internet: www.ceutender.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
CEU Tender Kft.
Szabó Ilonka u. 65-69/B I. em. 5.
Kapcsolattartó: Lévai Bernadett
1015 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 12021446
E-mail: info@ceutender.hu
Fax +36 12240277
Internet: www.ceutender.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
CEU Tender Kft.
Szabó Ilonka u. 65-69/B I. em. 5.
Kapcsolattartó: Simon Gábor
1015 Budapest
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MAGYARORSZÁG
Tel. +36 12021446
E-mail: info@ceutender.hu
Fax +36 12240277
Internet: www.ceutender.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Önkormányzati Társulás
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Rendszer Megvalósítása - Eszközbeszerzés.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Veszprém megye.
NUTS-kód HU213

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Rendszer Megvalósítása - Eszközbeszerzés.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
34144511, 34144510, 44613800, 44613700, 42990000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Rendszer Megvalósítása - Eszközbeszerzés.
1. rész: Görgős konténerszállító gépjármű és pótkocsi beszerzése
8 db Görgős konténerszállító gépjármű
8 db Görgős konténerszállító gépjármű pótkocsi
2. rész: Konténerek beszerzése.
29 db 27 m3-es zárt, tömörítős konténer;
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18 db 30 m3-es görgős, nyitott konténer
3. rész: Szelektív gyűjtőszigetek edényzetének beszerzése
Papír frakció: 400 db 1,1 m3 űrtartalmú, kék színű konténer,
Műanyag frakció: 400 db 1,1 m3 űrtartalmú, sárga színű konténer,
Üveg frakció: 400 db 1,1 m3 űrtartalmú, zöld színű konténer.
4. rész: Mobil építési törmelék feldolgozó beszerzése
1 darab mobil, önjáró építési törmelék feldolgozó berendezés
Részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 31.8.2010

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés - Görgős konténerszállító gépjármű és pótkocsi beszerzése.
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Rendszer Megvalósítása - Eszközbeszerzés - Görgős konténerszállító gépjármű és pótkocsi beszerzése.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
34144511, 34144510

3)

MENNYISÉG
Járművek (görgős konténerszállító gépjármű és pótkocsi).
8 db Görgős konténerszállító gépjármű
8 db Görgős konténerszállító gépjármű pótkocsi
Részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Befejezés 30.6.2010

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés - Konténerek beszerzése.
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Rendszer Megvalósítása - Eszközbeszerzés - Konténerek beszerzése.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
44613800

3)

MENNYISÉG
Konténerek beszerzése.
29 db 27 m3-es zárt, tömörítős konténer;
18 db 30 m3-es görgős, nyitott konténer
Részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Befejezés 1.6.2010
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 3
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés - Szelektív gyűjtőszigetek edényzetének beszerzése.
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Rendszer Megvalósítása - Eszközbeszerzés - Szelektív gyűjtőszigetek edényzetének beszerzése.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
44613700

3)

MENNYISÉG
Szelektív gyűjtőszigetek edényzetének beszerzése.
Papír frakció: 400 db 1,1 m3 űrtartalmú, kék színű konténer,
Műanyag frakció: 400 db 1,1 m3 űrtartalmú, sárga színű konténer,
Üveg frakció: 400 db 1,1 m3 űrtartalmú, zöld színű konténer.
Részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Befejezés 31.7.2010

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 4
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés - Mobil építési törmelék feldolgozó beszerzése.
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Rendszer Megvalósítása - Eszközbeszerzés - Mobil építési törmelék feldolgozó beszerzése.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
42990000

3)

MENNYISÉG
Mobil építési törmelék feldolgozó beszerzése.
1 darab mobil, önjáró építési törmelék feldolgozó berendezés
Részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Befejezés 31.8.2010

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér a nettó vállalási ár 0,5 %-a/nap, de legfeljebb a szerződés összértékének
15 %-a, meghiúsulási kötbér a teljes nettó vállalási ár 25 %-a, jótállás valamint jótállási biztosíték, a Kbt. 53. §
(6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A munkák finanszírozása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ISPA-programjának támogatásával,
valamint a magyar állami költségvetés és az érintett önkormányzati társulások saját forrásából történik.
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Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően, a szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérőhöz történő hiánytalan beérkezésétől számított
60 napos határidőre történik az 1/2004. (I. 5.) kormányrendelet és a 14/2004. (VIII. 13) TNM-GKM-FMM-PM
együttes rendeletben a Kohéziós Alap projektek lebonyolítására előírt felelősségi és működési rend, valamint
a 360/2004. (XII. 26.) kormányrendeletben a Kohéziós Alap projektek forráslehívására és szállítói számlák
megtérítésére vonatkozó előírások és az alábbi jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák alapján:
A 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet,
A 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet,
A 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet,
Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.
A kifizetés pénzneme az 1-4. részek tekintetében az EUR.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt.
61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak fenn állnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjainak hatálya alatt áll. A Kbt. 62. § (1)
bekezdésének hatálya alá tartozás kizáró okot jelent.
Igazolási mód:
A Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az ajánlattevőnek és - a Kbt. 71. § (1) bekezdésének
b) és c) pontja szerinti szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. §
(1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontok hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni. Az
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc
napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem
igazolta.
Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71. § (3) bekezdésére.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt.
71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja.
P.1. a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az
ajánlat igazolt benyújtásánál 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
— bankszámlaszám megadása,
— mióta vezeti az adott bankszámláját,
— bankszámlá(ko)n a hirdetmény feladását megelőző 12 hónapban volt-e sorban állás, ha igen milyen
időtartamú.
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P.2. a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évi, a
számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolói egyszerű másolata. Amennyiben a letelepedése
szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, nyilatkozzon üzemi (üzleti) tevékenységének
eredményére a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év tekintetében, évenkénti bontásban (Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pontja)
P.3. a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az előző 3 év (2007., 2008., 2009.) teljes
nettó forgalmáról, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának nettó forgalmáról (1. rész: görgős
konténerszállító gépjármű és pótkocsi beszerzése; 2. rész: konténerek beszerzése; 3. rész: Szelektív
gyűjtőszigetek edényzetének beszerzése; 4. rész: Mobil építési törmelék feldolgozó beszerzése) évenkénti
bontásban.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4.§ 3/E pontjával
összhangban), csatolandó a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozója, ha.
P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik bankszámláján a hirdetmény feladását
megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt. (mind a 4 rész tekintetében)
P.2. a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói alapján valamelyik évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye negatív volt. (mind a 4 rész
tekintetében)
P.3.1. az előző 3 évi (2007., 2008., 2009.) teljes forgalma évente a nettó 200.000.000 forintot vagy ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalma évente a nettó 150.000.000 forintot nem éri el. (1. rész
tekintetében)
P.3.2. az előző 3 évi (2007., 2008., 2009.) teljes forgalma évente a nettó 70.000.000 forintot vagy ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalma évente a nettó 50.000.000 forintot nem éri el. (2. rész
tekintetében)
P.3.3. az előző 3 évi (2007., 2008., 2009.) teljes forgalma évente a nettó 100.000.000 forintot vagy ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalma évente a nettó 70.000.000 forintot nem éri el. (3. rész
tekintetében)
P.3.4. az előző 3 évi (2007., 2008., 2009.) teljes forgalma évente a nettó 110.000.000 forintot vagy ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalma évente a nettó 80.000.000 forintot nem éri el. (4. rész
tekintetében)
Közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében a pénzügyi
alkalmasság minimumkövetelményeinek a P.1. és P.2. pontok esetében külön-külön, a P.3. pontok tekintetében
együttesen kell megfelelniük.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó mutassa be.
M.1. a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített
(befejezett), a közbeszerzés tárgyára (1. rész: görgős konténerszállító gépjármű és pótkocsi beszerzése; 2.
rész: konténerek beszerzése; 3. rész: Szelektív gyűjtőszigetek edényzetének beszerzése; 4. rész: Mobil építési
törmelék feldolgozó beszerzése) vonatkozó szállításait, a Kbt. 68. § (1) bekezdéséhez megfelelően igazolva. Az
igazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a teljesítés helyét, a kezdési és a befejezési határidő
pontos (naptári napban megadott) megjelölését, a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot, a szállított

05/03/2010
S45
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/11

HL/S S45
05/03/2010
66483-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

7/11

áruk megnevezését, továbbá a szerződést kötő másik fél megnevezését, információt adó személy nevét,
telefonszámát. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4.§ 3/E pontjával
összhangban), csatolandó a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
együttesen nem rendelkezik.
M.1.1. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben összesen teljesített, legalább 8 db görgős
konténerszállító gépjármű és legalább 8 db görgős konténerszállító gépjármű pótkocsi szállítására vonatkozó
referenciával. (1. rész tekintetében)
M.1.2. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben összesen teljesített, legalább 29 db 27 m3-es zárt,
tömörítős konténer és legalább 18 db 30 m3-es görgős, nyitott konténer szállítására vonatkozó referenciával (2.
rész tekintetében)
M.1.3. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben összesen teljesített, legalább 1200 db 1,1 m3 űrtartalmú
szelektív gyűjtőedény szállítására vonatkozó szállítással. (3. rész tekintetében)
M.1.4. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben összesen teljesített, a legalább 1 darab mobil, önjáró
építési törmelék feldolgozó berendezés szállítására vonatkozó szállítással. (4. rész tekintetében)
Közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében az alkalmasság
minimumkövetelményeinek együttesen kell megfelelni.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi
felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem
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IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 19.4.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 150 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Kft.
Budapest Bank Nyrt. által vezetett 10103173-51001700-01000003 számú számlájára kell átutalni, vagy
ugyanazon számlára befizetni.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
19.4.2010 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19.4.2010 - 10:00
Hely
CEU Tender Kft. 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 65-69/B I. em. 5.
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
2002/HU/16/P/PE/017 számú ISPA projekt az észak-balatoni térség regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer megvalósítására az 1., 2., 3., és 4. rész tekintetében.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
VI.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Dátum: 3.5.2010 (10:00).
Helyszín:
CEU Tender Kft., MAGYARORSZÁG, 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 65-69/B I. em. 5.
VI.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 17.5.2010 (10:00)
VI.3.3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ár (számokkal): 120 000 + ÁFA Pénznem: HUF.
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Kft. Budapest Bank Nyrt. által vezetett
10103173-51001700-01000003 számú számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni minden
egyes rész tekintetében, a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel: "É-Balaton-eszközbeszerzés - AD (1.
rész vagy 2. rész vagy 3. rész vagy 4. rész)". Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy
az adott részek tekintetében külön-külön kell igényelnie és megvásárolnia a dokumentációkat. Az ajánlattétel
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feltétele a dokumentáció megvásárlása, a dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció átvételének
feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében
eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti igénylést
tartalmazó okmányt az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére is meg kell küldeni. Az igénylés tartalmazza
az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát,
faxszámát, email címét és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai
küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló
okmányt. A dokumentáció átvehető az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9.00-14.00, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9.00-10.00 óráig az Ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Kft. Titkárságán.
VI.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
VI.3.5) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.4) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Az értékelést minden egyes részszempont esetében az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest
arányosan kevesebb pontot kap.
VI.3.6) Egyéb információk:
1) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke:
1. rész esetében 3 000 000 HUF (azaz hárommillió forint), 2. rész esetében 1 000 000 HUF (azaz egymillió
forint), 3. rész esetében 1 200 000 HUF (azaz egymillió-kétszázezer forint), 4. rész esetében 1 200 000 HUF
(azaz egymillió-kétszázezer forint). Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető
az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11748007-15430001-40060008számú számlájára az ajánlattételi
határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: "É-Balatoneszközbeszerzés (1. rész vagy 2. rész vagy 3. rész vagy 4. rész) - ajánlati biztosíték" - az adott résznek
megfelelően szükséges megjelölni. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia
kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás
tárgyát. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a
Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Érvénytelen az ajánlat,
ha az ajánlati biztosíték átutalásának ténye nem áll fenn, vagy eredeti bankgarancia-levelet, vagy a készfizető
kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat nem vagy nem megfelelően tartalmaz.
2) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
3) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban
meghatározott dokumentumot.
4) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
5) Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt
nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát, valamint az ajánlattételi határidőnél 60 napnál nem régebbi
közhiteles cégmásolatát (eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányban). Amennyiben az aláíró nem
cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a
meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
6) A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőknek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden
nyilatkozatot, hatósági igazolást, továbbá az olyan ajánlattevőknek akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak
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be az adott dokumentumot a 24/1986. (VI.26) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordításban kell az ajánlathoz
csatolnia. Kivételt képez az eredendően kétnyelven készült igazolás, nyilatkozat, melynek kizárólag magyar
nyelvű tartalmát vizsgálja ajánlatkérő.
7) Az ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)-(2)
bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet.
8) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c)
pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is).
9) A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a benyújtásra kerülő dokumentumokat
ajánlattevők - a felhívásban és dokumentációban leírtak kivételével - eredeti vagy hiteles másolatban nyújtsák
be.
10) Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napjáig lezárt üzleti évet érti.
11) Az ajánlatkérő nevében eljáró: a felhívás A melléklet I. II és III. pontjában meghatározott CEU Tender Kft.
12) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a felhívás feladásának
napján érvényes 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 felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek
szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes
árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
13) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 91. § (2) bekezdésével kapcsolatban az eljárás
nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61.
§ (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró
okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az eljárás eredményének
kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (amennyiben ajánlatkérő az
eredményhirdetésen megjelöli ezen szervezetet) köti meg a szerződést.
14) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
15) Ajánlattevő az 1. rész (görgős konténerszállító gépjármű és pótkocsi beszerzése), 4. rész (Mobil építési
törmelék feldolgozó beszerzése) tekintetében mutassa be, hogy a járművek, gép(ek) tekintetében milyen
szervízhálózattal rendelkezik a szakszerviz nevének és címének pontos megjelölésével, illetőleg csatoljon
nyilatkozatot arról, hogy a javítóműhely a megvételre ajánlott gépjárművek, gépek tekintetében szakszerviznek
minősül, továbbá mutassa be a segélyszolgálati technikai háttér és szolgáltatás leírását.
16) Bírálati szempontok:
1. rész tekintetében
1. Vételár (nettó Euro): 60 súlyszám
2. Reagálási idő (perc) (Telephelyenként megadott reagálási idők összege): 20 súlyszám
3. Jótállási idő járóképes alvázra (hónap): 10 súlyszám
4. Jótállási idő felépítményre és pótkocsira (hónap): 10 súlyszám
5. Szervizköltség (nettó Ft) (évi 60.000 km futásteljesítmény figyelembe vételével 3 éves időtartamra):10
súlyszám
6. Szállítási határidő (naptári nap): 10 súlyszám
2. rész tekintetében
1. Vételár (nettó Euro): 60 súlyszám
2. Korrózióállósági garancia (hónap): 20 súlyszám
3. Garanciális idő (hónap): 20 súlyszám
3. rész tekintetében
1. Vételár (nettó Euro): 60 súlyszám
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2. Garanciális idő (hónap): 40 súlyszám
4. rész tekintetében
1. Vételár (nettó Euro): 50 súlyszám
2. Garanciális idő (hónap): 20 súlyszám
3. Szervizköltség (Ft)
(üzemórára meghatározva 8 000 üzemórára összesítve): 30 súlyszám.
17) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a rendelkezésre álló fedezet az 1. rész tekintetében 1 150
000 EUR, a 2. rész tekintetében 320 000 EUR, a 3. rész tekintetében 400 000 EUR, a 4. rész tekintetében 420
000 EUR.
18) Ajánlatkérő hangsúlyozni kívánja, hogy a Támogatási Szerződés és a beszerzés anyagi fedezete
rendelkezésre áll.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
3.3.2010
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