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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110268-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Szentendre: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
2018/S 050-110268
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
AK08235
Szabadkai u. utca 9.
Szentendre
2000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Huszár Adrienn
Telefon: +36 26816442
E-mail: kozbeszerzes@vszzrt.szentendre.hu
Fax: +36 26501022
NUTS-kód: HU120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vszzrt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vszzrt.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.vszzrt.hu/koezerdeku
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés - Szentendre

II.1.2)

Fő CPV-kód
15000000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés
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II.1.4)

Rövid meghatározás:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés - Szentendre tárgyú adásvételi szerződés.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 298 875 494.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Tőkehús
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
15100000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:
Szentendre.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: tőkehús beszerzése.
Naponta átlagosan 3 200 adag meleg készétel.
37 db tétel, összesen 61 140 kg
Becsült érték nettó 54 609 658 HUF/24 hónap.
Szállítás naponta két szentendrei helyszínre.
A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér, a késedelemmel érintett leszállítandó áru aznapi, ajánlatkérő által
fizetendő bruttó értékének %-ában természetes egész számmal megadva a késedelem minden megkezdett
órájára / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő rendelkezik-e a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben
átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 54 609 658.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Mirelit áru
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
15800000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:
Szentendre.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: mirelitáru beszerzése.
Naponta átlagosan 3200 adag meleg készétel.
40 db tétel, összesen 59 195 kg
Becsült érték nettó 51 299 198 HUF/24 hónap.
Szállítás naponta két szentendrei helyszínre.
A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér, a késedelemmel érintett leszállítandó áru aznapi, ajánlatkérő által
fizetendő bruttó értékének %-ában természetes egész számmal megadva a késedelem minden megkezdett
órájára / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő rendelkezik-e a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben
átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 51 299 198.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
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Tejtermék, szárazáru
Rész száma: 3
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
15800000
15500000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:
Szentendre.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: tejtermék, szárazáru beszerzése.
Naponta átlagosan 3200 adag meleg készétel.
109 db tétel, összesen 170 000 kg
Becsült érték nettó 115 394 918 HUF/24 hónap.
Szállítás naponta két szentendrei helyszínre.
A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér, a késedelemmel érintett leszállítandó áru aznapi, ajánlatkérő által
fizetendő bruttó értékének %-ában természetes egész számmal megadva a késedelem minden megkezdett
órájára / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő rendelkezik-e a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben
átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 115 394 918.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Pékáru
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
15610000
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II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:
Szentendre.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: pékáru beszerzése.
Naponta átlagosan 3200 adag meleg készétel.
57 db tétel, összesen 99 000 kg
Becsült érték nettó 51 245 524 HUF/24 hónap.
Szállítás naponta 16 szentendrei helyszínre.
A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér, a késedelemmel érintett leszállítandó áru aznapi, ajánlatkérő által
fizetendő bruttó értékének %-ában természetes egész számmal megadva a késedelem minden megkezdett
órájára / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő rendelkezik-e a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben
átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 51 245 524.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Zöldség, gyümölcs
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
15300000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:
Szentendre.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
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Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: Zöldség, gyümölcs beszerzése.
Naponta átlagosan 3200 adag meleg készétel.
55 db tétel, összesen 134 500 kg
Becsült érték nettó 26 326 196 HUF/24 hónap.
Szállítás naponta 2 szentendrei helyszínre.
A részletes specifikációt és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér, a késedelemmel érintett leszállítandó áru aznapi, ajánlatkérő által
fizetendő bruttó értékének %-ában természetes egész számmal megadva a késedelem minden megkezdett
órájára / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő rendelkezik-e a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben
átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 26 326 196.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont):
Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete
szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók
nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv
XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot
kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok:
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— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak,
— a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele kapcsolatban a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
A kizáró okok igazolásának módja:
— az ajánlattevőnek ajánlatának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet II. fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia,
hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő
a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben
nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében említett igazolási módok a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet V. Fejezetének megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői
jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetének megfelelően jogosult ellenőrizni.
Irányadó még a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző 2
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételéről szóló - az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az 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 a beszámoló, illetve az
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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adott rész szerinti
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele külön-külön nem érte el
az adott résznél a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték 75 %-át.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja alapján ismertesse jelen, eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításait, eladásait
azokra a részekre vonatkozóan, amelyre ajánlatot tesz. A referencianyilatkozat vagy -igazolás tartalmazza
legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél
megnevezését (név, cím, telefonszám), a szállítás vagy adásvétel tárgyát (a termékkör pontos megjelölésével),
mennyiségét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e. Az igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell benyújtani.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja másolatban.
M/2.1. a gépjármű forgalmi engedélyét, a tulajdonjog igazolására a jármű törzskönyvét, a nem saját tulajdonú
jármű esetén a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés).
M/2.2. A raktár külső és belső fotóit és a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot (pl. ingatlan tulajdoni lap,
bérleti szerződés).
M/2.3. A hűtőház, vagy hűtőkamra külső és belső fotóit és a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot.
M/2.4. és M/2.5. A termelő-, illetőleg feldolgozó üzem külső és belső fotóit és a rendelkezésre állást igazoló
dokumentumot, továbbá az eszközök fotóit és a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot.
M/3. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján:
a) bármely, a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, akkreditált, független tanúsító szervezettől
származó, HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítványt csatolja be vagy
b) nyilatkozzon az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény és a törvény végrehajtásáról szóló
rendelet alapján az élelmiszer-előállító, -forgalmazó tevékenysége élelmiszer-biztonság szempontjából kritikus
lépéseiről és azok kezelésére vonatkozó, megfelelő biztonsági eljárásokról, valamint azok végrehajtásáról,
fenntartásáról, felülvizsgálatáról a HACCP-rendszer elkészítéséhez használt elvek alapján.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az adott rész vonatkozásában nem rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított utolsó három év alatt befejezett és legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított utolsó hat éven belül megkezdett, legalább 1 darab, legalább az adott résznél a II.2.4)
pontban megjelölt kg mennyiség 75 %-át elérő mennyiségű, a megajánlott résznek megfelelő termékkörre
vonatkozó, közétkeztetési célú, élelmezési nyersanyag szállításra vagy adásvételre vonatkozó referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik.
M/2.1. valamennyi rész esetében: a megajánlott résznek megfelelő termékkör élelmiszer-higiéniai szempontból
biztonságos szállítására alkalmas, érvényes hatósági engedéllyel rendelkező, működőképes szállítójárművel.
M/2.2. Tejtermék, szárazáru (III. rész) tekintetében a székhelyén, vagy telephelyén raktárral, mely működőképes
hűtőkamrát is tartalmaz.
M/2.3. Tőkehús (I. rész) és Mirelit (II. rész) és Zöldség, gyümölcs (V. rész) tekintetében a székhelyén, vagy
telephelyén működőképes hűtőházzal, vagy hűtőkamrával.
M/2.4. Pékáru (IV. rész) tekintetében a székhelyén, vagy telephelyén termelőüzemmel és abban legalább az
alábbi, működőképes pékipari eszközökkel:
— dagasztó gép,
— kifli sodró,
— zsemleosztó,
— présgép,
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— szeletelő,
— csomagoló,
— kelesztő kamra.
M/2.5. Tőkehús (I. rész) tekintetében a székhelyén, vagy telephelyén feldolgozó üzemmel és abban legalább az
alábbi, működőképes húsipari eszközökkel:
— kockázó gép,
— ipari daráló.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha élelmiszer előállító, forgalmazó tevékenysége nem felel meg a HACCPelveinek.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződés tervezet szerint.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/04/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/04/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. I. emelet Titkárság (GPS 47 659015 19 068813).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § szerint.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2020. január
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. Az ajánlatot egy példányban, papír alapon, zárt borítékban, vagy zárt egyéb csomagolásban kell benyújtani.
2. Az ajánlatot 1 pld.-ban, elektronikus adathordozóra mentett pdf formátumban is be kell csatolni.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat.
4. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékbe történő
felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg, III.1.2) és a III.1.3) pont
valamennyi alpontja.
5. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a
közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére - a felhívás
I.1) pontja szerinti email címre vagy a faxra - történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.
6. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat
alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb
vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
7. Ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
1. Kötbér részszempont:
Arányosítás, képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb * 100.
3. Ár részszempont:
Arányosítás, képlet: P = (Alegjobb/Avizsgált * 100.
A fenti képletben:
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.
Az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít.
2. részszempont: igen 100 pont, nem 0 pont.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a
legmagasabb.
8. Az ajánlat benyújtható munkanapokon 9:00-12:00 óráig és 13:00-16:00 óráig, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9:00-10:00 óráig, kérjük az ajánlat beadásának várható időpontját a zökkenőmentes átvétel
érdekében lehetőség szerint az I.1. pont szerinti emailre előzetesen jelezni szíveskedjenek.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlást Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem
biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló,
sem közös ajánlattevők számára.
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11. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.
12. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérői oldalon közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: dr. Dóka Zsolt (lajstromszám: 00271).
13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
14. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot ajánlatkérő nem alkalmazza.
15. A IV.2.6) ponthoz megjegyzés: Az ajánlati kötöttség 30 nap.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148-150. § szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2018
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