Adásvételi szerződés alapján a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és
szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025
kódszámú projekt keretében univerzális rakodó és fölmunkagép
beszerzése
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Beszerzés tárgya:
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Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Budakeszi Város Önkormányzat
2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

2015.03.19.

Regionális/helyi szintű

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budakeszi Város Önkormányzat
Postai cím: Fő u. utca 179.
Város/Község: Budakeszi
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabó Pál
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Telefon: +36 23535710
E-mail: varoshaza@budakeszi.hu
Fax: +36 23535712
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
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)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés alapján a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt”
elnevezésű, KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 kódszámú projekt keretében univerzális rakodó és
földmunkagép beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
NUTS-kód: HU102
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x 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
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Adásvételi szerződés alapján a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt”
elnevezésű, KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 kódszámú projekt keretében univerzális rakodó és
földmunkagép beszerzése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

43250000-0

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
1 db Univerzális rakodó és földmunkagép, műszaki specifikáció:
Elvárások az az alapgéppel kapcsolatban:
Csúszókormányzású, gumikerekes univerzális rakodógép
Motorteljesítmény: minimum 55 kW
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Üzemanyag: diesel
a hidraulikus rendszer képes legyen a később felsorolt kiegészítő adapterek működtetésére is
a vezérlés a kezelő fülkében: joystick
előrebillenés elleni ellensúly (ha az alábbi adatok teljesítéséhez szükséges)
névleges teherbírás: minimum 1200 kg
billenőterhelés: minimum 2450 kg
emelési magasság: minimum 3000 mm
szállítási súly: a 4,5 tonnát nem haladhatja meg
Kanál térfogata: min 0,5 m3
Szállítandó kiegészítő adapterek:
1. Raklapvilla-pár, 1,2 m névleges hosszal
2. Bozótvágó, szárzúzó adapter a gép szélességének megfelelő vágási szélességgel,
hidraulikus hajtású
3. Hótoló lapát adapter, hidraulikusan állítható, ferde állapotban a gép szélességének megfelelő
munkaszélességgel, elakadás-védelemmel
4. Seprőadapter, hidraulikusan állítható, a seprési szélesség ferde állapotban a gép szélességének
feleljen meg (hó, falevél, poros lerakódások seprésére)
5. Gyűjtőtartály
(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): 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)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre 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
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
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A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles
Késedelmi kötbér: a szállításra vagy a beüzemelésre irányadó határidő nyertes ajánlattevőnek
felróható elmulasztása esetén, mértéke: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 0,5 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke: a szerződés szerinti,
ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő által
fizetendő késedelmi kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 10 %-át, abban az esetben az Ajánlatkérő jogosult a szerződés azonnali hatályú
felmondására. Kötbérterhes határidő: a teljesítés véghatárideje.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a szerződés ajánlattevő felelősségi körébe eső ok
miatt történő meghiúsulása esetén a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér fizetésére
köteles. A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás. A kötbér
mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-a.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: A Kbt. 126. § (2)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként
ajánlatkérő a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt
százalékának megfelelő mértékű biztosítékot ír elő. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos
igényekre kikötött biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor (a szerződés mindkét fél általi
aláírásakor) kell rendelkezésre bocsátani. A Kbt.126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték
az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek
az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy
biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítéka: A Kbt.
126. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági
igények biztosítékaként ajánlatkérő a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő mértékű biztosítékot ír elő. A jótállási és szavatossági
igények teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés időpontjában (az átadás-átvétel lezárására
vonatkozó teljesítésigazolás kézhezvételével egyidejűleg) kell rendelkezésre bocsátani. A Kbt.126.
§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint
teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel.
Jótállás: A nyertes ajánlattevő 24 hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja az Eladói
teljesítésről szóló teljesítésigazolás kiállításának időpontja.
Előleg visszafizetési biztosíték: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján
ajánlatkérő előírja az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és
az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a
Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására
kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettséget. A
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának,
vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy
tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht.
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92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosíték, illetve a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosíték határidőre történő
nyújtásáról.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként
szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül írásban nyilatkozik.
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő az eljárás
eredményeként kötött szerződésben biztosítja a szállító részére a szerződés elszámolható összege
30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése alapján a szállítói előleget (előlegbekérő
dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a
kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon
belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói
előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A számla ellenértékét ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) Hatodik könyvében, Második Részében, XX. Fejezetében 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak szerint és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a
szerint átutalással egyenlíti ki. A Kbt. 130. § (4) bekezdése szerint támogatásból megvalósuló
közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként
szerződő félre irányadó, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint köteles az
ellenszolgáltatást teljesíteni.
A Kbt. 130. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Részszámlázásra nincs lehetőség.
Az ellenszolgáltatás részben (93,404524 %) európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a
támogatásból származó összeg kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint közvetlen
szállítói finanszírozással történik.
Kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a HUF.
A Projekt azonosítószám: KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025.
A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k)/közös ajánlattevő(k) számára a szerződés
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)
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Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 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 (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontokban foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bek. k)
pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolásának körében felhívja Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési
Hatóság Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 2014.05.16-án megjelent „A Közbeszerzési
Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” c., valamint a Közbeszerzési
Értesítő 2012. évi 61. számában 2012.06.01-én megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” c. útmutatóira.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés a)
pontja alapján, valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról
szóló, az eljárást megindító felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek
kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi
számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15
napot meghaladó sorba állítás volt-e. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy az adott
pénzügyi intézmény mióta vezeti az adott pénzforgalmi számlá(ka)t.
b) Az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM
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együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül
ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben az ajánlatba csatolni kell
ajánlattevő saját vagy jogelődje - az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően
lezárt - utolsó három üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon
nem található beszámoló részét képező eredmény-kimutatást. Amennyiben Ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő képviselője
által aláírt nyilatkozat csatolása szükséges - az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőzően lezárt - utolsó három üzleti év mérleg szerinti eredményéről. A 310/2011. (XII. 23.)
Korm. r. 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát a működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (univerzális rakodó és földmunkagép szállítása/adásvétele tárgyú)
származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
c) Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó
összesített a közbeszerzés tárgya szerinti (univerzális rakodó és földmunkagép
szállítása/adásvétele tárgyú) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Az NFM NFÜ (Miniszterelnökség) - KH - EUTAF 2014. február 16. napján kelt közös álláspontja IX.
pontjában foglaltakra tekintettel az ajánlattevő az alkalmasságát a működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (univerzális rakodó és földmunkagép szállítása/adásvétele tárgyú)
származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő a később létrejött
gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából származó (univerzális rakodó és
földmunkagép szállítása/adásvétele tárgyú) nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza
meg: 15.000.000,- Ft.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 18. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és
20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a felhívásban
foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma
szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőző lezárt utolsó három üzleti év egyikében sem volt
pozitív vagy nulla.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött
gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából származó (univerzális rakodó és
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földmunkagép szállítása/ adásvétele tárgyú) nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza
meg: 15.000.000,- Ft.
c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó
három üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (univerzális rakodó és földmunkagép
szállítása/adásvétele tárgyú) nettó árbevétele nem éri el a 22.000.000,- forintot.
A fenti a), b) pontban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a
közös ajánlattevők egyike megfelel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján és
16. § (5) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban) teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a)
pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak/adásvételeinek
ismertetését/igazolását. Az ismertetésnek/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést
kötő másik fél megnevezését, a szállítás/adásvétel tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a
teljesítés idejét (a befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), valamint
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az
ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
b) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bek. e) pontja alapján a felhívás
III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat b) pontjában előírt követelményeknek
megfelelően, a megajánlott univerzális rakodógép vonatkozásában a gépek biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 2. § 4.
pontja szerinti EK-megfelelőségi nyilatkozatot.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a
teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság
időközben megszűnt.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 18. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és
20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a felhívásban
foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti
(univerzális rakodó és földmunkagép szállítása/adásvétele tárgyú), átadás-átvétellel lezárt
referenciát, amely önmagában legalább nettó 22.000.000,- Ft értékű.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az
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ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre
eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az általa megajánlott univerzális rakodógép nem rendelkezik a
gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.)
NFGM rendelet 2. § 4. pontja szerinti EK-megfelelőségi nyilatkozattal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére 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
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
11

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:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni 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 nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFÁ-t nem tartalmazza, a dokumentáció ellenértéke: 50.000,Ft + ÁFA. A dokumentáció ellenértékét az EXANDAS Kft.-nek, az UniCredit Banknál vezetett
10918001-00000033-38290000 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában
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fel kell tüntetni a „Dokumentáció; Budakeszi eszközbeszerzés” kifejezést. A Kbt. 52. § (2)
bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti.
A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles
megfizetni.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: EXANDAS Kft., 1054 Budapest, Honvéd utca 16. I. em. 3.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdései szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A Projekt azonosítószáma: KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025
A Projekt elnevezése: Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
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V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen, munkanapokon 10-14 óráig (az ajánlatok felbontásának
napján 9-11 óráig); a dokumentációba való betekintésre ugyanezen időszakokban van lehetőség a
dokumentáció átvételének helyén. A dokumentációba való betekintés ingyenes. A dokumentáció
személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt köteles kitölteni
és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a dokumentációt megvásárló
elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen
kapcsolattartó személy neve). A dokumentációba történő betekintés esetén a dokumentációba
betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a jegyzőkönyvön
olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím,
faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentáció jelen
hirdetmény szerinti ellenértékét a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles legkésőbb a
szerződéskötés napjáig az EXANDAS Kft.-nek, az UniCredit Banknál vezetett
10918001-00000033-38290000 számú számlájára történő átutalással megfizetni, és az átutalást
igazoló dokumentum egyszerű másolatát az EXANDAS Kft. részére átadni/megküldeni.
A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem
kézhezvételétől számított két munkanapon belül, kizárólag elektronikus úton történik, feltéve, hogy
a gazdasági szereplő a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelmében megadta a
megküldéshez szükséges elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím,
telefonszám).
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
Valamennyi jelen hirdetmény III.2.2) és III.2.3) pontjában foglalt alkalmassági
minimumkövetelmény.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlat benyújtás ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a
Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, 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.
2) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
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• Budakeszi Város Önkormányzata
• „Adásvételi szerződés alapján a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt”
elnevezésű, KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 kódszámú projekt keretében univerzális rakodó és
földmunkagép beszerzése”
• az eljárást megindító felhívás KÉ iktatószáma
• a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt
felelősség nem terheli.
3) Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a
szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11
óráig lehet benyújtani.
4) Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi
időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap
munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum.
5) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles
másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál: a Kbt. 55. §
(6) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat, továbbá bank vagy
biztosító által vállalt garancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény.
6) Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás
iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg
kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre
ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A
dokumentáció másra nem ruházható át. A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján a dokumentációt
bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció jelen hirdetmény
IV.3.3) pontjában foglalt ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet
köteles megfizetni.
8) A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az
ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti, és a Kbt. 45. §-a alkalmazása során ennek
megfelelően jár el.
9) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti
összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb,
számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján
értékelésre kerülnek).
10) Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről:
- Nyilvántartó cégbíróság neve,
- Cégjegyzékszám,
- Belföldi adószám,
- Pénzforgalmi jelzőszám,
- Képviselő neve,
- Kapcsolattartó személy neve,
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- Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma,
- Kapcsolattartó személy faxszáma,
- Kapcsolattartó személy e-mail címe.
Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt adatait kell megadni!
11) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5)
bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatnak a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján a Kbt. 60.§ (3)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
12) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés
a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell
tenni, és az ajánlathoz csatolni.
13) Minden, a felhívás III.2.2) a) pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő
ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi
számláit mely pénzügyi intézmények vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi
intézmény nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
14) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben a Kbt. 55. § (6) bek a)
pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - abban az esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet a Ptk. 6:419.§ szakaszban foglaltak szerint kezességet
vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítésére. Ajánlatkérő kéri a Ptk. 6:419.§ szakasza szerinti kezességi
nyilatkozat benyújtását a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján. A kezességet vállaló köteles az
ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
15) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a nyertessége esetén a dokumentáció
árát az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek szerint megfizeti.
16) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt.
126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
17) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak
szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, árbevétel tekintetében a naptári év
fordulónapján, a mérleg adatai tekintetében az üzleti év fordulónapján, referenciák esetében a
teljesítés napján érvényes, hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
18) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
19) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar
nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
20) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt
feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 25. §-ában foglalt
feltételeknek megfelelő együttműködési megállapodást (konzorciális szerződést).
21) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli
képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) a 2006. évi V. törvény 9. §
(1) bekezdése szerinti aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
22) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a megajánlott termék műszaki adatait/jellemzőit
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tartalmazó termékleírást, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék az
eljárást megindító felhívás II.2.1) pontjában meghatározott követelményeknek, valamint a
Dokumentáció Műszaki Leírásában foglalt követelményeknek megfelel. A termékleírást az
Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekinti.
23) A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az
eljárást megindító felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező egy darab elektronikus másolati példányt. Ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
24) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy
adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság
útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban
meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
25) Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan
környezetvédelmi feltételeket határozott meg. A részletes feltételek a Dokumentációban
(Szerződéstervezetben) kerültek meghatározásra.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/27 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: EXANDAS Kft.
Postai cím: Honvéd utca 16. 1. em. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Deli András
Telefon: +36 17831278
E-mail: kozbeszerzes@exandas.hu
Fax: +36 17001924
Internetcím (URL): http://exandas.hu/
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: EXANDAS Kft.
Postai cím: Honvéd utca 16. 1. em. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Deli András
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Telefon: +36 17831278
E-mail: kozbeszerzes@exandas.hu
Fax: +36 17001924
Internetcím (URL): http://exandas.hu/
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: EXANDAS Kft.
Postai cím: Honvéd utca 16. 1. em. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Deli András
Telefon: +36 17831278
E-mail: kozbeszerzes@exandas.hu
Fax: +36 17001924
Internetcím (URL): http://exandas.hu/
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
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Kiegészítő szójegyzék

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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