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I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma e-mail címe 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 
Társulás 

8200 Veszprém, Házgyári u. 1. 

Telefon: +36 88545116 

Fax: +36 88545116 

E-mail: farkas.laszlo@tep.hu 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-
mail címe 

CEU Tender Kft.  

1124 Budapest, Németvölgyi út 98. 

Telefon: +36 1-202-1446 

Fax: +36 1-224-0277 

E-mail: info@ceutender.hu 

II. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás indoklása 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény második rész 94. § szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

A tárgyalásos eljárás indoka: 

Ajánlatkérő uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Szállítási 
szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Rendszer Megvalósításához szükséges mechanikai hulladékkezelési 
technológiai, labor és kommunálisfeladatok ellátását biztosító eszközök beszerzése, 
tervezése és telepítése” tárgyban, melynek ajánlati felhívása 2012/S 123-203273 TED 
azonosító alatt 2012. 06. 29-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.  

Jelen közbeszerzés tárgya a TED 2012/S 123-203273 iktatási számon megjelent, 
Ajánlati felhívással indított nyílt eljárás 1. ajánlati részét („LOT-1”) képezi.  

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban részenként meghatározta a közbeszerzés becsült 
értékét, a LOT-1 esetében az alábbiak szerint: 

„1. pénzügyi rész: nettó 1 130 000 EUR, forintban fizetve kb. 331 090 000 HUF. 

2. pénzügyi rész: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés ezen része 
pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre álló keret nettó 430 432 000 
HUF.” 
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Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2012. augusztus 13. napja 10.00 óra időpontig 
az eljárásban a „LOT-1”-re egyetlen ajánlattevő tett ajánlatot, melyben az ajánlati ár 
nettó 827 430 000 HUF-ban került rögzítésre, mely megajánlás jelentősen 
meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét. Az TED 2012/S 
123-203273 iktatási számon megjelent, Ajánlati felhívással indított közbeszerzési 
eljárás tekintetében a „LOT-1”-tekintetében beérkezett ajánlatot ajánlatkérő Bíráló 
Bizottsága megvizsgálta és annak érvényességét - hiánypótlást követően – 
megállapította. 

A Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja értelmében „eredménytelen az eljárás, ha egyik 
ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az 
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő 
ajánlatot;” 

Ajánlatkérő 2012. szeptember 11-én a TED 2012/S 123-203273 iktatási számon 
megjelent, Ajánlati felhívással indított közbeszerzési eljárás „LOT-1” vonatkozásában az 
a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, figyelemmel 
arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; melyre vonatkozó döntésének jogszerűségét a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 2012. 09. 25-
én megküldött NFÜ/13B-06-959/2012 számú közbeszerzési szabályossági tanúsítványa 
támasztja alá. 

Ajánlatkérő TED 2012/S 123-203273 iktatási számon megjelent, Ajánlati felhívással 
indított közbeszerzési eljárás tekintetében az összegezést az ajánlatok elbírálásáról 
2012. 09. 25. napján küldte meg az ajánlattevők részére. 

A Kbt. 94. § (2) bekezdése értelmében  

Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 

a) a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a 76. § (1) 
bekezdés b) vagy c) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy a 
felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertetőben foglalt feltételek 
időközben lényegesen nem változtak meg és az ajánlatkérő a tárgyalásra a 
nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd - 74. § (1) 
bekezdésének a)-d) pontja és (2) bekezdésének c) pontja alapján nem érintett 
- összes ajánlattevőjét meghívja; 

III. A tárgyalásos eljárás 94. § szerinti jogcíme 

Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja 

IV. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja 

Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, 
elektronikus úton, térítésmentesen küldi meg az ajánlattételre felkért szervezet részére. 

V. A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer Megvalósításához szükséges mechanikai 
hulladékkezelési technológia beszerzése, tervezése és telepítése, a tűzkárt szenvedett 
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mechanikai hulladékkezelési technológiai berendezések bontása és elszállítása, a 
mechanikai hulladékkezelési technológia próbaüzeme  

o A tűzkárt szenvedett mechanikai hulladékkezelési technológia szakszerű bontása, 
elszállítása 

o Mechanikai hulladékkezelő és tüzelőanyag-előállító gépészeti technológia tervezése 
(120.000 t/év/3 műszak),  

o Technológia eszközök szállítása: 

KEOP támogatással finanszírozott műszaki tartalom: 

o 1 db Nehézanyag leválasztó (háromfrakciós légosztályozó) 

o 1 db NFe leválasztó 

o 1 db Optikai leválasztó 

o 1 db Utóaprító 

o 1db Előkamrás prés 

o 8 db Átadó, felhordó és kihordó szalag  

o szükséges légtechnika berendezések  

o Központi vezérlés (KEOP műszaki tartalommal kapcsolatos része) 

o A technológia leszállítása, kábelezés, beszerelés, beüzemelés és próbaüzem (KEOP 
műszaki tartalommal kapcsolatos része) 

Saját forrásból finanszírozott műszaki tartalom: 

o 1 db Előaprító 

o 1 db Szita 

o 2 db Fe leválasztó (meglévő átalakítása és felhasználása) 

o 1 db NFe leválasztó 

o 1 db Optikai leválasztó 

o 1 db Meglévő bálázógép áthelyezése 

o 10 db Átadó, felhordó és kihordó szalag 

o 2 db Meglévő átadószalag felújítása, átalakítása és áthelyezése 

o Meglévő légtechnika visszaépítése és átalakítása, 

o Mobil elválasztófalak, garatok és egyéb kiegészítő berendezések 

o Központi vezérlés (helyreállítással kapcsolatos része) 

o A technológia leszállítása, kábelezés, beszerelés, beüzemelés és próbaüzem 
(helyreállítással kapcsolatos része) 

 

A nyertes ajánlattevő feladata a megmaradó technológiai elemek esetleges javításának 
elvégzése. Amennyiben a javítás a helyszínen nem valósítható meg, a szállítás költsége 
Ajánlattevőt terheli. 
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A lebontásra kerülő gépeket, anyagokat Ajánlattevőnek saját kockázatára fel kell 
értékelnie és értékük a bontási, szállítási költségekkel szemben az „Egyösszegű nettó 
ajánlati ár bontásában” elszámolásra kerül. 

Az elszámolás után a lebontott berendezések elszállításáról és szakszerű 
hasznosításáról, ártalmatlanításáról Ajánlattevő köteles gondoskodni. 

Ajánlattevő ajánlatában csatolja a gyártó igazolását a következő technológiai elemek 
vonatkozásában: elő és utóaprító, dobszita, légosztályozó, optikai leválasztó, elő-kamrás 
prés gyártási határidejére, valamint a Szállító nyilatkozatát a vállalt szállítási határidő 
tekintetében, amely magába foglalja a gyártás, a szállítás, a beszerelés és az azt követő 
15 napos (munkanap) próbaüzem sikeres elvégzését is. A vállalt szállítási határidő 
legfeljebb a teljesítés véghatárideje, 2013. április 23-a lehet. 

1. pénzügyi rész: nettó 1.130.000,- €, forintban fizetve kb. 331.090.000,- Ft. 

2. pénzügyi rész: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés ezen része 
pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre álló keret nettó 430.432.000,- Ft. 

CPV-kód: 42990000-2 

 

VI. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a 
közbeszerzési eljárást lefolytatják  

Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer Megvalósításához szükséges mechanikai 
hulladékkezelési technológia beszerzése, tervezése és telepítése, a tűzkárt szenvedett 
mechanikai hulladékkezelési technológiai berendezések bontása és elszállítása, a 
mechanikai hulladékkezelési technológia próbaüzeme 

VII.  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje  

A teljesítési határidő az ajánlatok értékelési részszempontja, ajánlattevő 
megajánlásának megfelelően. A vállalt szállítási határidő legfeljebb a teljesítés 
véghatárideje, 2013. április 23-a lehet. 

VIII.  A teljesítés helye 

Veszprém megye, Királyszentistván 

NUTS kód: HU213 

IX. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei  

Az ellenszolgáltatás teljesítése az 1. pénzügyi rész tekintetében a Társulás által 
biztosított saját forrásból, a 2. pénzügyi rész tekintetében a KEOP-1.1.1/B/10-2011-
0002 azonosítószámú programban (nettó számlaérték 79,416639%-a) az Európai Unió, 
és a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból szállítói finanszírozás keretében történik. A 
fennmaradó 20,5833601 % és az ÁFA teljes összegének kifizetése a Társulás által 
biztosított saját forrásból történik. 

A Nyertes ajánlattevő az alábbi bontásban köteles számláját benyújtani: 
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1. pénzügyi rész: 1 db Előaprító, 1 db Szita, 2 db Fe leválasztó (meglévő átalakítása 
és felhasználása), 1 db NFe leválasztó, 1 db Optikai leválasztó, 1 db Meglévő bálázógép 
áthelyezése, 10 db Átadó, felhordó és kihordó szalag, 2 db Meglévő átadószalag 
felújítása, átalakítása és áthelyezése, Meglévő légtechnika visszaépítése és átalakítása, 
Mobil elválasztófalak, garatok és egyéb kiegészítő berendezések, Központi vezérlés 
(helyreállítással kapcsolatos része), A technológia leszállítása, kábelezés, beszerelés, 
beüzemelés és próbaüzem (helyreállítással kapcsolatos része) A tűzkárt szenvedett 
mechanikai hulladékkezelési technológia szakszerű bontása, elszállítása Mechanikai 
hulladékkezelő és tüzelőanyag-előállító gépészeti technológia tervezése (120.000 t/év/3 
műszak), – amely saját forrásból kerül kiegyenlítésre 
 
2. pénzügyi rész: 1 db Légosztályozó (háromfrakciós), 1 db NFe leválasztó, 1 db 
Optikai leválasztó, 1 db Utóaprító, 1db Előkamrás prés, 8 db Átadó, felhordó és kihordó 
szalag, szükséges légtechnika berendezések, központi vezérlés (KEOP műszaki 
tartalommal kapcsolatos része), a technológia leszállítása, kábelezés, beszerelés, 
beüzemelés és próbaüzem (KEOP műszaki tartalommal kapcsolatos része)– amely KEOP 
forrásból kerül kiegyenlítésre. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 
 
A számla szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő megrendelő általi kézhezvételét 
követően átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdésével illetőleg a 
hatályos Támogatási Szerződésben foglaltakkal összhangban, figyelembe véve az alábbi 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket: 
- 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről.; 
- Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §. 
 
Az ajánlattevőként szerződő fél a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1b) bekezdése 
alapján legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű 
szállítói előleg igénylésére jogosult. Az előleg igénybevétele nem kötelező. 
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Szállító közvetlenül a 
közreműködő szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett, 
figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1e) bekezdésében foglaltakra is. 
 
Kifizetés csak a jóváhagyott és elszámolható költség mértékéig történik. 
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

X. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 
(alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak 
kizárása 

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. Ajánlatérő részajánlat-tételi lehetőséget 
nem biztosít. 

XI. Az ajánlatok értékelési szempontja [71. § (2) bekezdés], az 
összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. 
§ (3) bekezdése szerinti adatokat a 71. § (5) bekezdésére figyelemmel 
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Az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat [Kbt. 7. § (2) 
bekezdés b) pont]. 
 
Értékelési részszempontok: 
 

Részszempont 
Adható pontszám 
alsó és felső határa 

Súlyszám 

1. Ajánlati ár (darab/nettó Ft) 1-100 6 

2. Előteljesítési határidő (naptári 
nap) 

1-100 3 

3. Jótállás időtartama (hónap) 1-100 1 

 

A pontszámok 1-100-ig terjednek.  

Az értékelést valamennyi 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.  

Ez képletben meghatározva a következőt jelenti: 

 

1. részszempont tekintetében P= 
Xlegkedvezőbb 

Xvizsgált 
*99+1 

 

2. és 3. részszempont tekintetében P= 
Xvizsgált 

Xlegkedvezőbb 
*99+1 

 

P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

X legkedvezőbb = a legelőnyösebb megajánlás 

Xvizsgált = a vizsgált megajánlás 

Az adott részszempontra adott pontok számát megszorozzuk a mellé rendelt 
súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot, 
a kerekítés minden esetben két tizedesjegyig történik. 

A részszempontokra kiszámított pontszámok összesítésre kerülnek és a legtöbb pontot 
kapó ajánlat lesz az összességében legelőnyösebb.  

XII. Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok 

Kizáró okok: 
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a 
Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem lehet Ajánlattevő az a 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. 

 

Igazolási mód:  

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-4. § illetőleg 10.§ -ai szerint köteles 
igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  

Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 58. § (3) bekezdésére. 

XIII. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez 
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), csatolja be  

P.1 nyilatkozatot az előző 3 év (2009., 2010., 2011.) teljes –ÁFA nélkül számított- 
árbevételéről illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti nettó 
árbevételéről ( Települési hulladék mechanikai feldolgozási technológiai eszközök 
szállítása) évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok 
rendelkezésre állnak (Kr. 14. § (1) bekezdés c) pont). 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye: 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), ha teljes 
nettó árbevétele az előző 3 év (2009., 2010., 2011.) egyszerű számtani átlaga alapján 
nem éri el a 500.000.000 forintot illetőleg ugyanezen időszakban a 3 év egyszerű 
számtani átlaga alapján a közbeszerzés tárgyának árbevétele a 250.000.000 forintot 
nem éri el. 

A P.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. (Kbt. 55. § (4) bekezdés). 

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, 
különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) a műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek 
megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:  

M.1. a Kr. 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének 
napját megelőző 3 év teljesített (befejezett), a közbeszerzés tárgyára (Technológia 
eszközök szállítása;) vonatkozó szállításait, a Kr. 16. § (1) bekezdés szerinti igazolással, 
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illetve csatoljon egy ajánlattevői referencianyilatkozatot az igazolások egyértelmű 
beazonosíthatóságához. 

A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú 
referenciára. 

M.2. a Kr. 15.§ (1) bekezdés e) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben 
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a 
leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru 
megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak (ISO 9001). 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye: 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 
alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, ha 
nem rendelkezik 

M.1.1 az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 3 évben összesen 
teljesített, legalább 1 db, minimum 40.000 t/év/műszak kapacitású települési 
hulladékból másodtüzelő-anyagot előállító technológia szállítását tartalmazó 
referenciával, 

M.1.2. az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 3 évben összesen 
teljesített Legalább 1 db, minimum 40.000 t/év/műszak kapacitású települési 
hulladékból másodtüzelő-anyagot előállító technológia, vagy települési hulladék 
mechanikai kezelő technológia szállítását tartalmazó referenciával, amely legalább a 
következő technológiai egységeket tartalmazta: elő és utóaprító, szita, nehézanyag 
leválasztó, optikai leválasztó, fém leválasztó.  

Ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági feltételnek is megfelelhet. 

M.2. ISO 9001:2000 rendszerek bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását 
igazoló tanúsítvánnyal, ezek hiányában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdésében foglaltakkal összhangban a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű 
minőségbiztosítási rendszer egyéb bizonyítékaival.  

Az M1. és M.2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés). 

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra. 

 

XIV. Ajánlattételi határidő  

2012. november 09. 10:00 

XV. Az ajánlat benyújtásának címe 

CEU Tender Kft.  

1124 Budapest, Németvölgyi út 98.  

Telefon: +36 12021446 

Fax: +36 12240277 
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E-mail: info@ceutender.hu 

XVI. Az ajánlattétel nyelve  

magyar  

XVII. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje  és az ajánlatok felbontásán 
jelenlétre jogosultak;  

Az ajánlatok felbontásának helye:  

CEU Tender Kft. - 1124 Budapest, Németvölgyi út 98.  

Az ajánlatok felbontásának ideje:  

2012. november 09. 10:00 

 

Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. 

 

XVIII. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

A tárgyalások befejezésétől számított 30 nap. 

XIX. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben 
megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ  

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen 
meghatározott mértéke: 2.000.000,- Ft (azaz kettőmillió forint.)  

Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az 
Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11748007-15589363-00000000 számú 
számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy 
átutalással a következő megjelöléssel: „Észak-Balaton-Technológia - ajánlati biztosíték.” 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati biztosíték átutalással 
történő teljesítése esetén a biztosíték összegének az ajánlattételi határidő lejártakor az 
Ajánlatkérő bankszámláján rendelkezésre kell állnia. 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)–(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati 
biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.  

Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosítékot nyújtani, az 
ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot 
visszautalni (dokumentáció C.9.3. pontjának megfelelően). Az ajánlati biztosítékot 
ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által lehívhatónak, 
ha az ajánlati biztosíték átutalásának ténye fennáll, vagy a megfelelő tartalmú eredeti 
bankgarancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló 
eredeti kötvényt az ajánlat megfelelően tartalmazza.  
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Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati 
biztosítékot az ajánlattevő bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, 
eredeti példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen, 
figyelemmel a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Késedelmi és hibás teljesítési kötbér a nettó vállalási ár 0,5 %-a/nap, de legfeljebb a 
nettó vállalási ár 15 %-a.  

Meghiúsulási kötbér a teljes nettó vállalási ár 20 %-a, (valamennyi rész tekintetében) 
Jótállás megajánlásnak megfelelően, minimum 12 hónap és maximum 36 hónap.  

Jólteljesítési biztosíték a megajánlott jótállási időre szól, melynek mértéke a nettó 
vállalási ár 1,5 %-a. 

Előleg-visszafizetési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 
57. § (1b) bekezdése alapján legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának 
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére jogosult. Az előleg folyósításának feltétele 
az előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése 
szerinti biztosíték (előleg-visszafizetési biztosíték) nyújtása.  

Az előleg-visszafizetési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén 
vagy a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1d) bekezdés második fordulatában 
foglaltak szerinti formában.  

 

A biztosítékokat a Kbt. 126 § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint kell 
nyújtani. 

XX. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés 
esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok  

KEOP- 1.1.1/B/10-2011-0002 

XXI. A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai 

Tekintettel arra, hogy a korábban TED 2012/S 123-203273 számon indított 
közbeszerzési lejárás 1. része a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen 
volt, illetőleg ezen rész tekintetében mindösszesen egyetlen ajánlattevő tett ajánlatot, 
ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében ezen ajánlattevővel kíván 
tárgyalni. Ajánlatkérő egy tárgyalás tartását tervezi, de fenntartja a jogot, hogy további 

tárgyalási fordulót tartson. A tárgyalási forduló időtartama 30 perc. A tárgyalás során 

ajánlatkérő a szerződés feltételeiről tárgyal az érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevővel. A tárgyalás során a műszaki tartalom, a szerződéses feltételek, illetőleg 
az ajánlat értékelési részszempontnak minősülő tartalmi elemei módosíthatóak. 

A tárgyalás befejezésének időpontjában ajánlati kötöttség jön létre, melynek időtartama 
30 nap. 
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XXII. Az első tárgyalás időpontja 

2012. november 15. 10:00 

Helyszín: CEU Tender Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 98.  

XXIII. Egyéb információk 

1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi felhívás XIII. pontjában 
előírt feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 

2. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – 
egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az 
ajánlathoz csatolni kell, a Kbt. 25. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével. 

3. Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlati felhívásban és 
dokumentációban meghatározott dokumentumot. 

4. Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 
55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja 
be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, 
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlat 
részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. A 
fentieken túlmenően Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-
külön) csatoljon az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi 
közhiteles cégmásolatot (egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói 
igazolványát, melyet Ajánlatkérő a cégmásolattal egyenértékűnek tekint). 

Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös ajánlattevő nem tartozik a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá, vagy személyes helyzete 
alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, 
elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba olyan ügyvéd által 
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen 
szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas 
arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró 
jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők 
ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az 
ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

5. A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőknek (Közös Ajánlattétel 
esetén valamennyi Közös Ajánlattevő külön-külön) minden nyilatkozatot, 
hatósági igazolást, továbbá az olyan ajánlattevőknek akik idegen nyelvű 
dokumentumot csatolnak be az adott dokumentumot felelős magyar fordításban 
kell az ajánlathoz csatolnia. Kivételt képez az eredendően több nyelven készült 
igazolás, nyilatkozat, melynek kizárólag magyar nyelvű tartalmát vizsgálja 
ajánlatkérő. 

6. Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § 
(1)-(3) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül 
kérhet.  
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7. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szállítási határidő alatt a 
berendezések leszállítását, beépítését és beüzemelését követő 15 napos 
próbaüzem sikeres befejezését érti. 

8. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát pénzügyileg két részre 
kell bontani az ajánlati ár bontása című nyomtatvány kitöltésével. Az egyes 
pénzügyi részekre megadott keretösszeget részenként kell figyelembe venni. 

9. Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az az ajánlattételi felhívás megküldésének 
napján lezárt üzleti évet érti. 

10. 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 az ajánlattételi felhívás megküldésének 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. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az 
árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. 

11. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével 
kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, 
vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) 
bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
(személlyel), ha őt a 77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

12. Ajánlattevők az Ajánlattételi Felhívás XIII. pontban előírt alkalmassági előírások 
kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során:  

Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) 
erőforrásaira támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti 
igazolás(ok) és nyilatkozat is. Amennyiben Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő 
alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 58.§ (3) bekezdésére tekintettel ezen 
szervezet csatolja be az Ajánlati Felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat 
is, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható. 

13. Ajánlattevők ajánlattételi felhívás M.1. alkalmassági előírása kapcsán a Kr. 16.§ 
(1) bekezdés szerinti igazolást és az igazolások egyértelmű 
beazonosíthatóságához egy jelentkezői referenciaösszesítő nyilatkozatot 
csatoljanak az alábbiaknak megfelelően: 

• A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a 
kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) 
megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét 
és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat, a munka jellegét 
(fővállalkozói/generálkivitelezői, közös ajánlattevőként valamint minden 
olyan információt, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen 
megállapítható: a saját teljesítések pontos leírása munkarészek, 
mennyiségek, értékek megnevezésével. 

• A referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhívásban előírt 
alkalmassági feltételt, melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, az 
elvégzett munka rövid leírását, a szerződést kötő másik fél megnevezését, 
valamint az ajánlat oldalszámát, ahol a referenciaigazolás található. A 
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bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő 
számú referenciákra 

14. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint 
biztosítja. 

15. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésével 
kapcsolatban támogatásra irányuló igényt nyújtott be. 

16. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére, a 
Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is) és a Kbt. 
54. §-ra. 

17. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kell benyújtania 
az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy 
"eredeti példány" vagy "másolati példány". A példányok közötti bármilyen eltérés 
esetén, az eredeti példány az irányadó. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a 
Kbt. 61.§ -ban foglaltaknak megfelelően járjanak el. Az ajánlat eredeti példányát 
1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani. 

18. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET). 

19. Gépenként legalább 2 fő betanítását biztosítani kell a gép üzemszerű 
használatára. 

20. Ajánlatkérő a benyújtott pályázatában az alábbi vállalásokat tette: 

„A környezettudatos közbeszerzés érvényesítését a közbeszerzési tanácsadóval 
kötött szerződésben előírja. 

21. További különleges feltételek: 

Szállító vállalja, hogy a projekthez kapcsolódó írásos dokumentálás során 
előnyben részesíti a kétoldalas nyomtatást, tájékoztató anyagokhoz 
újrahasznosított papír használatát, 

Amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy 
csökkentsék az utazások számát, 

A kapcsolattartás fő szabályként elektronikus módon történik (e-mail), ide nem 
értve természetesen a kötelezően írásos formában rögzítendő cselekményeket (pl. 
teljesítés-elismerés, szerződésmódosítás stb.) 

Jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok 
felhasználás 

22. Esélyegyenlőségi intézkedések: 

Szállítónak a saját szervezetére vonatkozóan esélyegyenlőségi tervet (ET) kell 
készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján. A szerződés lezárásáig érvényes ET-
vel kell rendelkezni. 

A pályázathoz kapcsolódó esélyegyenlőségi vállalások támogatása érdekében a 
következő intézkedések megtételét vállalja a Szállító, a pályázati 
követelményekhez illeszkedően 

• A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a 
kommunikációban a Szállítónak esélytudatosságot kell, hogy kifejezzen, 
és nem közvetíthet szegregációt, nem növelheti a csoportokra vonatkozó 
meglévő előítéleteket. 
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• Szállítónak a működése során érvényesítenie kell a nemek közti 
esélyegyenlőség biztosítását szolgáló szempontokat. 

XXIV. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja  

2012. október 25. 


