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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás nyomán egy téli idény gépi síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatainak ellátására kötött szerződés hatálya az elmúlt
téli időszak végével lejárt. A feladat jövőbeni ellátása érdekében közbeszerzési eljárást
kell lefolytatnunk.
Az elmúlt téli szezon nyertes ajánlattevőjének ténylegesen kifizetett nettó összeg
7.980.500,- Ft volt, hasonló rendszerű feladatellátással.
Ennek alapján szolgáltatás jelen eljárás indításához kalkulált nettó 8.380.000,- Ft-os
becsült értéke nem éri el a 25 millió Ft-ot. Ennek alapján a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendbe eső
eljárás, azon belül a Kbt. 122/A.§-ban foglalt különbségekkel a nyílt eljárás alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az ajánlattételi felhívás közvetlenül küldhető meg legalább
három gazdasági szereplőnek.
Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor kitétel, hogy az
egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Természetesen érvényes, hogy
olyan gazdasági szereplőt kell felkérni ajánlattételre, aki a szerződés teljesítésére való
alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes. A felhívandó
gazdasági szereplők körére a határozati javaslat 2. pontjában teszek javaslatot, amely
egybevág az elmúlt évivel.
A részekre történő ajánlattételt nem javasoljuk, mivel az a tevékenység természeténél
fogva gazdaságilag, műszaki-technikai szempontból, illetőleg a szolgáltatás minőségét
tekintve is hátrányos lenne az ajánlatkérő, illetve a lakosság számára.
A Kbt. 22. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
háromtagú 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 3. 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 nemzeti eljárásrend esetén a Városgazdálkodási Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság javaslata
alapján.
Az eljárás az Önkormányzat elfogadott 2014. évi közbeszerzési tervében szerepel.
Az ajánlattételi felhívást teljes terjedelmében az előterjesztéshez csatoljuk azzal a
megjegyzéssel, hogy az időpontokat közvetlenül a felhívás kiküldése előtt tudjuk
meghatározni. Az ajánlattevők részére készített értelmezéseket, közbeszerzési műszaki
leírást és szerződéses feltételeket is tartalmazó dokumentáció az ajánlattételi felhíváshoz képest lényegi új elemet nem tartalmaz.
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Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Dombóvár
Város kezelésében levő úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi
síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkái, szükség esetén hó elszállítással 500
m-en belüli távolságra, továbbá készenlét biztosítása” elnevezésű Kbt. Harmadik
Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
azon belül a Kbt. 122/A. §-ban foglalt különbségekkel történő nyílt eljárás megindításáról.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékelt ajánlattételi felhívást és elrendeli az
alábbi gazdasági szereplők felé – a dokumentációval együtt történő – közvetlen kiküldését:
Gazdasági szereplő neve

Gazdasági szereplő címe
(székhelye, lakóhelye)

DOMBÓ-BAU Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.
TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

7200 Dombóvár, Alsó Állomás
07685/1889/15 hrsz.
7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35.
7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8.
7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 5.

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve

Kbt. 22. § (3) bekezdés szerinti szakértelem

dr. Szabó Péter

jogi

Varga Péter

közbeszerzés tárgya szerinti

Kovács Gyula

pénzügyi

Reichert Gyula

közbeszerzési

Határidő: 2014. szeptember 12. – az ajánlattételi felhívás kiküldésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző – a közbeszerzési eljárásért
Városüzemeltetési Iroda – a szerződés teljesítése során
Szabó Loránd
polgármester
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A KBT. 122/A. § SZERINTI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
(Nemzeti eljárásrend)
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kapcsolattartó:
Reichert Gyula
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. – I. emelet
Telefon: 74/564-598
Fax: 74/564-597
E-mail: reichert@dombovar.hu
b) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása:
A Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás, a Kbt. 122/A. § alkalmazásával.
c) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:
Az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen biztosítja az ajánlattevőknek, és jelen
ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi részükre. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció átvételét az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, továbbá kapcsolattartójának nevét, telefon és fax számát, e-mail címét
tartalmazó elismervény ajánlatkérőnek faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével kell igazolni.
d) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Szolgáltatás: Dombóvár Város kezelésében levő úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkái, szükség esetén hó
elszállítással 500 m-en belüli távolságra, továbbá készenlét biztosítása.
Úthálózat: 73,9 km helyi közút, amelyből 68,2 km burkolt, 5,7 km burkolatlan 347.184 m2. Ebből az első ütemben takarítandó 227.902 m2, a második ütemben
119.282 m2. Buszöblök: 9 db - 400 m2. Parkolók kiszolgáló útjai: 18.120 m2.
Szolgáltatási kategória száma: 16.
Becsült érték: 8.380.000,- Ft (nettó).
További részletezés a dokumentációban.
Nómenklatúra:
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék:
Fő tárgy:
90620000-9

Hólapátolási szolgáltatások
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További tárgyak:
90630000-2

Jégmentesítési szolgáltatások

e) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:
Vállalkozási szerződés.
f) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2014. november 15. – 2015. március 15.
g) A teljesítés helye:
Dombóvár
NUTS-kód: HU233

h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a teljesítést követően, havonta, saját forrásból biztosítja. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A benyújtott számlák kiegyenlítése a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 130.§ (3), (5) bekezdésében foglaltak szerint
történik.
További jogszabályok: a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§, 2007. évi CXXVII.
törvény.
i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Alternatív ajánlattétel nem lehetséges. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az a tevékenység természeténél fogva gazdaságilag, műszakitechnikai szempontból, illetőleg a szolgáltatás minőségét tekintve is hátrányos lenne
számára.
j) Az ajánlatok értékelési szempontja [71. § (2) bekezdés], az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti adatok
a 71. § (5) bekezdésére figyelemmel:
A Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
k) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Kizáró okok:
K1.)

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alatt
áll.

Jogi helyzet (kizáró okok) – megkövetelt igazolási mód
K1.)

A Kbt. 122. § (1) bekezdés, illetőleg a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 12.§
alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia
kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint az
56. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontja esetében a 310/ 2011.(XII.23.)
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Korm. rendelet 2.§ i) pont ib), illetőleg 4.§ f) pont fc) alpontja 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 szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
l) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasságot kizáró körülmények:
P1.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nyilatkozata alapján az ajánlattételi felhívás
megküldésének napját megelőző legfeljebb három üzleti évre (2011, 2012,
2013) vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele éves átlagban nem éri el az alábbi értéket: 12.500.000,- Ft.

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 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.
Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságot kizáró körülmények:
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 db hótoló géppel,
amelyek só- és szilárd anyag kijuttatására és hótolásra (kombinált) egyaránt alkalmasak, továbbá legalább 1 db homlokrakódóval.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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.
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
P1.)

A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja, illetőleg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három üzleti
év (2011, 2012, 2013) teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amenynyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének
napját megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
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árbevételéről, illetőleg közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről kell nyilatkozatot benyújtani.
Ha az ajánlattevő a P1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
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.
Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
M1.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. A műszaki felszereltség rendelkezésre állásának alátámasztására az ajánlattevő csatolja be a releváns műszaki felszereltségre vonatkozó műszaki leírásokat, fényképeket,
adott esetben forgalmi engedélyeket, illetőleg az eszköznyilvántartások vonatkozó részét egyszerű másolati példányban. Ha a műszaki felszereltség nem az
ajánlattevő tulajdonában van, kérjük, csatolják a bérleti, előbérleti vagy kölcsönszerződés egyszerű másolatát is.
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.
m) Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő:
2014/.../... - 10:00
n) Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe:
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. – I. emelet
Reichert Gyula
o) Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelveit), annak feltüntetését,
hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés:
Magyar. Az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.
p) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje:
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Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. – földszint kistanácsozó
2014/.../... - 10:00
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama, a részvételi felhívás kivételével:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
q) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: s) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:
− Az ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az eljárásban való részvételt.
− Késedelmes teljesítés esetére az ajánlatkérő óránként 10.000,- Ft késedelmi kötbért
köt ki a késedelem teljes időtartamára (a megkezdett óra egész órának számít),
amely vonatkozik mind a munkák késedelmes kezdésére, mind a késedelmes befejezésére. Az elvárt indulás és befejezés az 5/2004.(I.28.) GKM rendelet szerint a
dokumentációban részletezve.
− Az ajánlattevő nemteljesítése esetére az ajánlatkérő 2,5 millió Ft meghiúsulási kötbért köt ki.
t) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok: -u) Egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen felhívás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján készült, ahol Kbt. hivatkozás
szerepel e törvény rendelkezései értendők.
2. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás n) pontjában megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatkérő által kért példányszám: 1 db eredeti papír alapú példány. Az eredeti
példányt sérülésmentesen nem bontható módon kérjük összefűzni, folyamatos oldalszámozással és oldalszámokra hivatkozó tartalomjegyzékkel ellátni. A csomagolásra (borítékra) a következő feliratot szíveskedjenek ráírni: „GÉPI SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS ÉS HÓELTAKARÍTÁS, 2014/.../... - 10:00 előtt nem bontható
fel!”. Az ajánlatkérő a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban utal a Kbt.
36.§ (3) bekezdésére.
3. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlatoknak postai kézbesítés esetén is a jelen felhívás m) pontjában szereplő ajánlattételi határidő
lejártáig be kell érkeznie az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következménye a gazdasági szereplőt terheli. Postai feladás esetében a csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”.
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4. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben az m)
pontban megjelölt határidőre nem érkezik be legalább három ajánlat, újabb ajánlatkérési fordulót nem tart, a beérkezett ajánlatokat elbírálja.
5. Az ajánlatkérő hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 67.§-ában foglaltakat
alkalmazza. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von
be, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem fog elrendelni.
6. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben az általuk felhasználni kívánt magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági
nyilvántartás, melyből az ajánlatkérő ingyenesen jogosult valamely adatot, tényt ellenőrizni, a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a Kbt. 36.§ (5) bekezdése szerinti
elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló
útmutatójában (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési
eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
Az ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplők arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy figyelembe vették-e a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a Kbt. 36.§ (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről
szóló útmutatójában (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) foglaltakat.
7. A Kbt. 60.§ (3) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
8. A Kbt. 60.§ (5) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9. A Kbt. 60.§ (6) bekezdés alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
amely feltünteti a Kbt. 62.§ (3) bekezdés szerinti információkat.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti nyilatkozatát, nemleges esetben is.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, nemleges esetben is. Igen válasz esetén, meg kell adni a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet nevét és címét, továbbá az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjára hivatkozással azt az alkalmassági követelményt, melynek igazolására az ajánlattevő e szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. Igénybevétel esetén a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata is csatolandó, miszerint az
erőforrások a szerződés teljesítésének időtartam alatt az ajánlattevő rendelkezésre
fognak állni.
12. Az ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdésével összhangban előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során érvényes kötelezettségekről. Az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők erről szóló nyilatkozatát, melyhez az ajánlatkérő a dokumentációban megadja a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerinti tájékoztatást.
13. Az ajánlati árat nettó formában kérjük megadni az alábbi részletezés szerint:
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a)
b)
c)
d)
e)
*

Sószórás egységára, anyagárral (Ft/óra) *
Gépi hóeltolás egységára (Ft/óra)
Kombinált sószórás + hótolás egységára, anyagárral (Ft/óra) *
Készenlét egységdíja (Ft/óra)
Hó elszállítás 500 m-en belüli távolságra (Ft/m3) **

a sószórással érintett munkavégzésénél megadott egységárat úgy kell megadni az ajánlattevőnek,
hogy az tartalmazza a gépjárműre történi szóróanyag-rakodás díját is.

**

a hó elszállításánál a komplett munkafolyamatot árazni kell (összegyűjtés, rakodás, elszállítás, lerakás).

Az a), b) c) tételek megadott egységárát egy munkagépre vonatkozóan kell érteni.
Amennyiben a két hótoló sajátosságainál fogva eltérő üzemelési költségekkel bír, az
ajánlattevőnek átlagot kell képeznie, s azt megajánlania. A teljesítés során 2-szeres
szorzóval kerül elszámolásra, ha egyidejűleg üzemelnek.
Értékelési módszer:
Az ajánlatkérő az egységdíjak súlyozott átlagát veszi az értékelés alapjául, az alábbi
súlyozás szerint: a) 5-ös szorzó, b) 5-ös szorzó, c) 10-es szorzó, d) 7-es szorzó. Az
ajánlati árak összehasonlítására szolgáló számított egységár képzésének képlete a
következő, Ft/óra dimenzióban:
Számított
egységár

=

a) egységára*5 + b) egységára*5 + c) egységára*10+ d) egységára*7
27

Az így képződő legalacsonyabb érték számít a legkedvezőbbnek, melyet az ajánlatkérő négy tizedesjegy pontossággal vesz figyelembe a kerekítés általános szabályai
szerint (ha az ötödik tizedesjegy 5 vagy annál nagyobb felfelé, ha 5-nél kisebb lefelé kerekít).
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.
A hó elszállításra megajánlott e) egységár az értékelés, ajánlatok összehasonlítása
során relevanciával nem bír, a megkötendő szerződésben rögzítésre kerül.
14. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a d) pontban megadott
területmértékek arra vonatkozó iránymutatásul szolgálnak, hogy az ajánlattevők erre figyelemmel reális óradíjakat alakíthassanak ki.
15. Az 5/2004.(I.28.) GKM rendelet alapján az ajánlatkérő téli üzemeltetési terv készítését kéri a nyertes ajánlattevőtől.
16. Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45.§ (1)-(7) bekezdésében foglaltak vonatkoznak, a
Kbt. 122.§ (5) bekezdés szerinti eltéréssel.
17. Az ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő visszalépése
esetén az elbírálási szempont szerinti második legkedvezőbb ajánlattevőként megnevezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelöli.
18. Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménye részéről az összes számlájára vonatkozóan
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nyújtott be nyilatkozatot, ezeken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát
nem vezet.
19. Az ajánlathoz egyszerű másolatban csatolni kell az abban szereplő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát. 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.
20. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek csatolnia kell a műszaki-technikai feltételek tekintetében egy összefoglaló táblázatot, amely bemutatja, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést miként, adott esetben mely dokumentumokkal kívánja igazolni az ajánlattevő. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát.)
21. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy: Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
22. 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 csoportjának képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését.
23. A Kbt. 122/A.§ (3) bekezdés alapján az eljárásban ajánlatot kizárólag ajánlattételre
felkért gazdasági szereplő tehet.
24. 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.
25. Az ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja környezetvédelmi szempontok érvényesítését: a szerződés teljesítése során felek előnyben részesítik az elektronikus
kommunikációt, a dokumentálás elsősorban elektronikus adathordozón történik, s
csak a felek által elfogadott utolsó verzió kerül kinyomtatásra, a nyomtatáshoz legalább 15 %-ban újrahasznosított papírt használnak, érvényesítik a papírtakarékossági szempontokat.
26. A felhívásban található egyes kifejezések értelmezését, továbbá az ajánlattal kapcsolatos részletes formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
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27. A Kbt. 77.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezés telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket.
Dombóvár, 2014. .......................
Szabó Loránd
polgármester

