Új napirendi pont
4. számú előterjesztés

Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító
számú „Együtt a jövődért” című pályázati támogatással megvalósuló
projekt keretében laboratóriumi berendezések, eszközök, vegyszerek és
anyagok szállítása, szükség esetén üzembe helyezés és betanítás elnevezéssel

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

2

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ismeretes Önkormányzatunk bruttó 293.002.485,- Ft támogatást nyert a TÁMOP3.1.3-10/2 azonosító számú „Együtt a jövődért” című pályázati felhívásra benyújtott
pályázat alapján, melyre vonatkozó támogatási szerződés 2012. szeptember 24-én aláírásra került. A Dombóvár, Arany János tér 21. szám alatti intézményben a TÁMOP3.1.3-10/2-2012-0015 projekt végrehajtása során 2 db árubeszerzés és 1 db építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé. A labor kialakítás,
épület bővítés esetében a beruházás már zajlik, míg az üzemi-, irodai berendezések,
felszerelések első közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult.
A pályázatba beállított költségek figyelembe vételével a laboratóriumi eszközök beszerzésének becsült értéke nettó 64.843.800,- Ft. Ennek alapján a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Második Része szerinti uniós eljárásrendbe eső
eljárást kell lefolytatni, javasoljuk nyílt eljárás lefolytatását.
Tekintettel arra, hogy a laboratóriumi eszközbeszerzés eljárása a becsült érték alapján
uniós eljárásrendbe tartozik, kétszintű előzetes jóváhagyás szükséges az eljárás megindításához: először a Közreműködő Szervezet (ESZA Nonprofit Kft.) műszaki, szakmai
szempontok alapján ellenőrzi, véleményezi a közbeszerzés teljes anyagát, majd ennek
ismeretében az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: KFF) jogiközbeszerzési szempontú minőségellenőrzésnek veti alá. A közbeszerzési eljárás csak
az KFF által kiállított megfelelőségi tanúsítvány birtokában indítható el. Az eszközbeszerzés tekintetében rendelkezésünkre áll e tanúsítvány, melyet az előterjesztés 1. mellékleteként csatolunk. A végleges ajánlati felhívás az előterjesztés 2. mellékletében
található.
Az ajánlattételi határidő minimálisan 45 nap, a majdani eredményhirdetéshez úgyszintén a KFF jóváhagyása szükséges, melyet az eljárás időtartamához kalkulálni kell, így
hozzávetőlegesen 3 hónapos átfutási időre kell számítanunk.
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint
az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján az NFÜ által kiállított közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány csatolása esetén nem kötelező a hirdetmény ellenőrzése, vagyis az ajánlatkérőnek nem
kell ellenőrzési díjat fizetnie.
A Kbt. 22.§ (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
három tagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy
testület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat 2. pontjában teszek javaslatot. A jelenleg érvényes Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya
szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.
Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében uniós eljárásrend esetén a Képviselő-testület
hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján.
Az ajánlati felhívást teljes terjedelmében az előterjesztéshez csatoljuk azzal a megjegyzéssel, hogy az időpontokat a feladáskor tudjuk megadni. Az ajánlattevők részére
készített értelmezéseket, közbeszerzési műszaki leírást és szerződéses feltételeket is

3

tartalmazó dokumentáció az ajánlati felhíváshoz képest lényegi új elemet nem tartalmaz.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a TÁMOP3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú „Együtt a jövődért” című pályázati támogatással megvalósuló projekt keretében laboratóriumi berendezések, eszközök, vegyszerek és anyagok szállítása, szükség esetén üzembe helyezés és betanítás elnevezésű, a Kbt. Második Része szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt
közbeszerzési eljárás megindításáról. A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékelt
ajánlati felhívást.
2. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
dr. Szabó Péter, Városüzemeltetési Iroda vezetője (jogi szakértelem)
Novák Julianna (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője (pénzügyi szakértelem)
Somogyi Bernadett hivatalos közbeszerzési tanácsadó (közbeszerzési szakértelem)
Gaál János igazgató
Határidő: 2013. szeptember 20. – az ajánlati felhívás feladására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Szabó Loránd
polgármester
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1. melléklet
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg , Luxemburg
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail:ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok
: http://simap.europa.eu

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító: AK01833

Postai cím: Szent István tér 1.
Város: Dombóvár
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítóOrszág: Magyarország
szám:
7200
Telefon: +36 74506271

Címzett: Szabó Loránd polgármester
E-mail: polgarmester@dombovar.hu

Fax: +36 74506281

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe: www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
Elektronikus hozzáférés az információkhoz: (URL)
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása: (URL)
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet
További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
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I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi
szervezet
Egyéb (nevezze meg):

I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:
igen
nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú „Együtt a jövődért” című pályázati támogatással megvalósuló
projekt keretében laboratóriumi berendezések, eszközök, vegyszerek és anyagok szállítása, szükség esetén üzembe
helyezés és betanítás
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma:

A szolgáltatási kategóriákat
lásd a C1. mellékletben

Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja

A teljesítés helye:
Apáczai Csere János Szakközépiskola, 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.

NUTS-kód HU233

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben:

vagy hónapban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben,
csak számokkal):
Becsült érték áfa nélkül:
VAGY:

Pénznem:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási szerződés: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú „Együtt a jövődért” című pályázati támogatással megvalósuló projekt keretében laboratóriumi berendezések, eszközök, vegyszerek és anyagok szállítása,
szükség esetén üzembe helyezés és betanítás.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék

Fő tárgy

További tárgy(ak)

39162110-9

-

-

24000000-4
38300000-8
38400000-9
38424000-3
38430000-8
38437000-7
39162200-7
51000000-9
79998000-6

-

-

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:

igen

nem

II.1.8) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
A beszerzés részekből áll:

igen

nem

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre

egy vagy több részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

igen

nem

valamennyi részre
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II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Laboratóriumi berendezések, eszközök, vegyszerek és anyagok szállítása, szükség esetén üzembe helyezés és betanítás a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú projekt keretében.
Laboratóriumi gyakorlathoz használatos tanulókísérleti és mérőeszközök, anyagok szállítása, szükség esetén üzembe helyezés és betanítás.
Főbb csoportok:
- Kémia laboratóriumi gyakorlathoz használatos tanulókísérleti és mérőeszközök, vegyszerek és anyagok
- Biológia laboratóriumi gyakorlathoz használatos tanulókísérleti és mérőeszközök, anyagok
- Fizika laboratóriumi gyakorlathoz használatos tanulókísérleti és mérőeszközök, anyagok
- Földrajz laboratóriumi gyakorlathoz használatos tanulókísérleti és mérőeszközök, anyagok
- Vegyszerek szabályosan címkézve, háztartási tisztítószerek, vizsgálandó élelmiszerek, egyéb fogyóeszközök
Ajánlattevőknek olyan eszközökre kell árajánlatot adni illetve a teljesítés során szállítani, melyek az egyes csoporton belül illetve a csoportok között is kompatibilisek egymással. Ajánlatkérő a kompatibilitási követelmény teljesítését is a jótállás fogalomkörébe sorolja.Az Ajánlattevők jogosultak igazoltan műszakilag egyenértékű eszközök
szállítására, a következő feltételek betartásával:
- A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség
terheli.
- Egyenértékű eszköznek tekintendők azon megajánlások, amelyek az eszközlistában megadott típus funkcióit biztosítják, műszaki paraméterei az eszközlistában megadott eszköz paramétereinek megfelelnek és működésük során
azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a tervezett funkcióknak meg kell felelniük.
- Az egyenértékű eszközök esetén is biztosítani kell az előírt kompatibilitást.
A termékek nagy száma miatt részletes mennyiségi kimutatás ismertetése a felhívásban nincs lehetőség, azt dokumentáció tartalmazza. A dokumentáció beszerzésére megadott címre elektronikus illetve postai úton küldött érdeklődésre a termékek listáját Ajánlatkérő térítésmentesen megküldi.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül

Pénznem:

VAGY:
és

között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció)

igen

nem

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:

vagy napban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
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A szerződés meghosszabbítható

igen

nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):

vagy:

és

között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban:

vagy napban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

Az időtartam hónapban:
VAGY:

/

Kezdés
Befejezés

/

/
/

(nap/hónap/év)
(nap/hónap/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: a késedelemes átadással illetve szükség esetén üzembe helyezéssel és betanítással érintett eszközök nettó értékének napi 0,5 %-a, de maximum az értékének 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése Ajánlattevő hibájából hiúsul meg Ajánlattevő a nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Ajánlattevőt a meghiúsulási kötbéren felül
további kártérítési kötelezettség terheli, amennyiben a szerződés meghiúsulási miatt Ajánlatkérőtől jelen teljes beruházási projektre vonatkozóan a Támogató Szervezet a támogatást részben vagy teljesen visszavonja.
Jótállási idő: 12 hónap. Az eszközlistában külön megadott termék esetében az ott megadott rövidebb jótállási határidő érvényes. A jótállási idő kezdőpontja az üzembe helyezés napja, mely egyben a teljesítés időpontjának is tekintendő.
Jótállási biztosíték: az üzembe helyezést követően Ajánlattevő a nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő jótállási biztosíték nyújtására köteles, melynek a termékek teljes körű átadás-átvételét követően 12 hónapig kell érvényben lennie.
A biztosítékot az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy
biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia vagy
banki készfizető kezesség biztosításának benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján,
mely biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
A Kbt. 126.§ (5) bekezdés alapján a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezett tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet, rész-számla benyújtását nem teszi lehetővé.
A szerződés ellenértékének megfizetése a szerződésszerű teljesítést követően, számla és az pályázat elszámoláshoz
szükséges ajánlattevői hatáskörbe tartozó dokumentáció ellenében, a pályázati útmutatóban meghatározott finanszírozás szabályai szerint történik, a Kbt. 130. § (1), és (6) bekezdése, a Ptk. 292/B. § (1) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint, a Strukturális Alap támogatásával utófinanszírozás keretében.
A támogatási intenzitás aránya: 100,000000%. Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az Európai Uniós támogatások felhasználásra, elszámolására vonatkozó jogszabály: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény (Art.) rendelkezéseit mind a szállító, mind az alvállalkozó tekintetében alkalmazni kell.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott
esetben)
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak

igen

nem

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/ részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő az, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőknek a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2-11.§ szerint kell igazolni.
A Kbt. 58.§ (3) bekezdés alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés, illetve a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §
(1) bekezdés, illetve a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. § (1) a)-d)
pontjában foglalt kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint az ajánlatban a 310/2011.(XII.23) Korm. rendelet 10. §
a)-b) pontjai szerint járhat el. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolások tekintetében az ajánlatkérő utal a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 58. számában (2012. május 23.), illetve 2012. évi 61. számában (2012. június 01.) megjelent útmutatójára.
A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok kelte nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.
A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés
a) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati
felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlái
tekintetében az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a számláját,

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1.
Az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló
bármelyik pénzforgalmi számláján a számlavezető
pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorban
állás mutatkozott.
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 55.§
(4) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen
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- volt-e a számlán 30 napot meghaladó sorban állás az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
A „sorban állás” fogalmán Ajánlatkérő a 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4)
bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplők-re, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a
Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül, a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében
foglalt esetekben.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1: A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdés a) pontja alapján ismertesse az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (oktatási
segédeszköz) szállításairól szóló referenciáit, melyeket a
310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolni.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M1: A becsatolt dokumentumok alapján nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
36 hónapban a közbeszerzés tárgya (oktatási segédeszköz) szállításáról szóló, szerződésszerűen teljesített,
referenciával amely szállítások értéke együttesen elérte a
nettó 20.000.000 Ft-ot.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§
(4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő a
Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglalt esetekben.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

igen

nem
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A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
igen
nem
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a
VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum

és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
igen
nem

IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
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A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben
meghatározott részszempontok
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

igen

nem

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

igen

nem

(igen válasz esetén)
Előzetes tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
/S

-

/

/

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
(nap/hónap/év)

/S

-

/

/

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban :
(nap/hónap/év)

/S

-

/

/

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban :
(nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd
esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: …/…/2013 (nap/hónap/év)
A dokumentációért fizetni kell

Időpont: 10:00

igen

nem

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 127.000

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára bruttó 127.000,- Ft. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági
szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet
köteles az megfizetni a szerződéskötés időpontjáig, az Investment Kft. 14100110-35107960-71000001 számú számlájára az eljárás tárgyának feltüntetésével („Együtt a jövődért” - eszközbeszerzés”).
A dokumentáció átvétele előzetes bejelentkezés után, munkaidőben lehetséges. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
iránt érdeklődök számára – előzetes bejelentkezést követően – ingyenesen biztosítja az ajánlatkérési dokumentációban történő betekintés lehetőségét a A.) melléklet I. illetve II. pontjában megjelölt kapcsolattartási címeken.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: …/…/2013 (nap/hónap/év)

Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum:

/

/

(nap/hónap/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb: magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

/

/

-ig (nap/hónap/év)

VAGY
Az időtartam hónapban:

vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

…/…/2013

(nap/hónap/év)

Időpont: 10:00

(adott esetben) Hely: Dombóvár Város Önkormányzata (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) Ujváry-terem (földszint bejárattal szemben)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 62.§ (1)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

igen

nem
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen

nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési alap (TÁMOP)
Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.3.10/2-2010-0015

VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
2.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított 11. napon 10:00
óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanapon 10:00 óra
3.) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 67. § -a szerint biztosítja.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy
abban az esetben, 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, ajánlatkérő újabb
hiánypótlást nem rendel el.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 40. § (1), 55. § (5) bekezdés és a 60. § (5) bekezdés szerinti
nyilatkozatát, a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. A Kbt. 60.§ (3) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia
kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján, ahol ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során dokumentum benyújtását írja
elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az abban szereplő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. Az ajánlatkérő a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek fogadja el az
ügyvéd által készített aláírás mintát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló
személye különböző, a kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati
példányát csatolni kell.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát
amennyiben az a www.e-cegjegyzek.hu oldalról nem tölthető le. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 7.§-a szerint folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő írásos nyilatkozatát, hogy kizárólag az ajánlatban megnevezett
pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát.
9.) Az ajánlatokat magyar nyelven, 2 példányban kell benyújtani, melyből 1 papír alapú és 1 digitális másolati példány. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, a papír alapú példány az irányadó. A digitális másolati példány elkészítésének módja, hogy Ajánlattevő a teljes, cégszerűen aláírt ajánlat valamennyi információt tartalmazó
oldalát (ha üres oldalak is oldalszámozásra kerülnek, akkor azokat is) beszkenneli és az így létrehozott file-t vagy
fileokat elektronikus adathordozóra másolja. Az ajánlattal kapcsolatos formai előírások:
- Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy
hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy
hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
- Oldalszámmal ellátott tartalomjegyzéket kell csatolni.
- Az ajánlat minden írott oldalát oldalszámozással kell ellátni.
- Az ajánlat címlapját a felolvasólap kövesse az ajánlattételi dokumentációban megadott minta szerint.
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10.) Az ajánlatot zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagoláson a következő feliratot kell feltüntetni:
„Együtt a jövődért” - eszközbeszerzés – 2013/…/…-én 10.00 óra előtt nem bontható fel!"
11.) Ajánlatkérő kiköti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a szerződést a következő legkedvezőbb
ajánlattevővel köti meg, amennyiben az eredményhirdetéskor azt megnevezi.
12.) A dokumentáció átvétele - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó
részéről - az ajánlat benyújtásának feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
13.) Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak magyar a nyelven történik.
Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet I. Fejezete (kizáró okok), valamint II.
Fejezete (Gazdasági és pénzügyi - Műszaki és szakmai alkalmasság) szerinti hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat,
banki igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot, referenciáit felelős magyar fordításban kell benyújtani.
Külföldi ajánlattevő esetén a gazdasági, pénzügyi, illetve a műszaki, szakmai alkalmasság igazolásra benyújtott
nyilatkozatokban, igazolásokban azok teljesítés időpontjára vonatkozó MNB árfolyamot figyelembe véve forintra
átszámolva tüntesse fel fogalmi adatait, referenciájának ellenszolgáltatási összegét.
14.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt terheli.
15.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
rendelkezései irányadóak.
16.) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
17.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alábbi pontokban: III.2.2) P1., III.2.3) M1.
18.) Az ajánlatkérő kéri az ajánlatba csatolni a dokumentáció részét képező részletes ajánlat szerint beárazott tételes
költségkalkulációt. Érvénytelen az ajánlat, ha nem tartalmazza valamennyi terméket beárazva a dokumentáció részét képező részletes ajánlat szerinti teljes mennyiségben.
19.) Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, a közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell
a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal:
a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása,
a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása,
a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és
meghatalmazása. A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
20.) Ha két vagy több érvényes ajánlat esetében az első helyezett más módon nem állapítható meg, az ajánlatkérő a
Kbt. 72.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
21.) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax: +36 18828593

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Ország: Magyarország
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax: +36 18828593

Ország: Magyarország

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: …/09/2013 (nap/hónap/év)

Ország: Magyarország

18

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító: (ha ismert)

Postai cím: Szabadság u. 18.
Város: Dombóvár

Postai irányítószám: 7200

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: +36 74506270-595

Címzett: Tigerné Schuller Piroska, I. emelet balra
E-mail: minoseg@dombovar.hu

Fax: +36 74564281

Internetcím (URL): www.dombovar.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Investment Kft.

Nemzeti azonosító: (ha ismert)

Postai cím: Kontrássy u. 1.
Város: Kaposvár

Postai irányítószám:
7400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: +36 82529250

Címzett: Horváth László
E-mail: info@investment.hu

Fax: +36 82529253

Internetcím (URL): www.investment.hu

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító: (ha ismert)

Postai cím: Szabadság u. 18.
Város: Dombóvár

Postai irányítószám:
7200

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: +36 74506270-595

Címzett: Tigerné Schuller Piroska, I. emelet balra
E-mail: minoseg@dombovar.hu

Fax: +36 74564281

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:

Nemzeti azonosító: (ha ismert)

Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
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2. melléklet
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