ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. §. (1) b)
alapján nyílt eljárás megindítására
Árubeszerzés tárgyában.

A közbeszerzés tárgya:
Adásvételi szerződés melegaszfalt és emulzió beszerzésére
2018. évben

Sárospatak Város Önkormányzata
Ajánlatkérő neve és címe
Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi út. 32.
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Tisztelt Ajánlattevő!
Sárospatak Város Önkormányzata a belterületi utak 2018. évi javításához szükséges melegaszfalt
és emulzió beszerzésére szerződést kíván kötni, melynek érdekében jelen felhívással induló
közbeszerzés eredményeképpen kerülhet sor.
A felhívás szerinti tárban meghatározott beszerzésre ezúton ajánlatot kérünk.
1. AZ AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ ADATOK:
Sárospatak Város Önkormányzata
Cím:
3950 Sárospatak, Rákóczi út. 32.
Telefon:
06 / 47 / 513-240
Telefax:
06 / 47 / 311-404
Képviseletében eljár:
Aros János polgármester
2. KÖZBESZERZÉS LEBONYOLÍTÓJÁRA VONATKOZÓ ADATOK:
Zemplén Quality Bt.
Cím :
3980 Sátoraljaújhely, Völgy utca 2.
Képviseletében eljár: Szabadka Sándor
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00844
Mobil:
+36 30 2162613
Tel/Fax:
+36 47 322 703
E-mail:
info@közbeszerzesi.hu
3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor törvény
Második Részében a nyílt eljárásra meghatározott szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban
foglalt eltérésekkel.
4.

DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, jelen felhívás megküldésével egyben (ahhoz
csatolva) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
A felhívás mellett az ajánlattevők az egyéb közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan
elérhetik a lebonyolító honlapján. (http://www.kozbeszerzesi.hu ).
A közbeszerzési dokumentumok átvételét illetve elektronikus elérését vissza kell igazolni faxon
vagy e-mailben a Felhívás 2. pontjában megadott címre.
A dokumentáció átvételének határideje: 2018. március 20. (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

5.

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE
A közbeszerzés tárgya:
Adásvételi szerződés melegaszfalt és emulzió beszerzésére 2018. évre.
A közbeszerzés mennyisége:
Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi műszaki előírásoknak megfelelő
melegaszfalt és C 60 B1 emulzió beszerzése keverőtelepi átvétellel, felrakodással.
Melegaszfalt:
- AC 11 kopó 50/70,
800 tonna, melyből 600 t az alapmennyiség, 200 t opciós
mennyiség
- AC 8 kopó 50/70,
500 tonna, melyből 350 t az alapmennyiség, 150 t opciós
mennyiség
Emulzió: C 60 B 1,
6 tonna, melyből 4 t az alapmennyiség, 2 t opciós mennyiség
A részletes mennyiségi és műszaki paraméterek az ajánlati dokumentációban kerülnek
meghatározásra.
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6.

A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Árubeszerzés.
Adásvétel
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 44113600-1

7.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A szerződés időtartama 14 hónap ( a szerződés aláírásától kezdődően)

8.

A TELJESÍTÉS HELYE
• Magyarország. Ajánlattevő telephelye
NUTS-kód: HU3

9.

AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI VAGY A
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130.§-ban előírtaknak megfelelően banki átutalással. A
nyertes ajánlattevő szabályszerűen benyújtott számláinak kiegyenlítése az elfogadott és
leigazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. §.(1)-(2) bekezdése szerint történik, figyelemmel a
Kbt., és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §. vonatkozó jogszabályi
rendelkezésire.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték kifizetése havonta az átvett áru mennyiségéről
kiállított teljesítésigazolás alapján kiállított számla szerint átutalással történik. A Ptk. 6:130. §.
(2) b) pontja alapján a fizetési határidő a teljesítésétől ( az elszámolási hónap utolsó napjától)
számított harminc nap.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolások és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

10. TEHETŐ-E
TÖBBVÁLTOZATÚ
(ALTERNATÍV)
RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.
Részekre történő ajánlat: nem tehető.

AJÁNLAT,

11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli.
A legjobb ár-érték arány megítélése során figyelembe vett szempontok:
Szempont

A

Súlyszám

Nettó ajánlati ár.

80

Keverőtelep és Sárospatak közigazgatási határa közötti távolság km-ben
megadva

20

11.1 Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa:
Minden részszempont esetében 1-10 pont.
11.2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 11.1 pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
1.sz. részszempont(előny a kisebb megajánlás) :
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet
„A” fejezet 1.ba) pontjában ismertetett fordított arányosítás módszere az alábbi képlet szerint
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P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a „nettó ajánlati ár” részszempont esetén a pontszámot két tizedes jegyig
vizsgálja, az összehasonlítás az ezen formátumban megjelenő kerekített érték alapján történik
a matematikai kerekítés szabályai szerint
2.sz. részszempont:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet
„B” fejezet 1. pontjában ismertetett pontozás módszere:
A távolságokat egész km-ben kell megadni, minden megkezdett kilométert egy egésznek
számítva.
Érvénytelen az ajánlat amennyiben nem egész km-t ad meg Ajánlattevő.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a keverőtelep és az ajánlatkérő közúti közigazgatási határa
közötti (szilárdburkolatú közúton, az érvényes súlykorlátozások figyelembe vételével
meghatározott útvonalon) mért távolságról. Ajánlatkérő 20 tonnánál nagyobb össztömegű
járművekkel is végezheti a szállítást. A legkisebb megadható távolság 1 km. A közigazgatási
határpontok pontos koordinátáit a dokumentációban adja meg ajánlatkérő.
Az egyes megadható távolságok pontértékei az alábbiak szerint alakulnak:
Távolság (km) pontszám
1-19
10
20-39
9
40-49
8
50-59
7
60-69
6
70-79
5
80-89
4
90-99
3
100-109
2
110 vagy több
1
12. A KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)
és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az előírt kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
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Ajánlatkérő elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, ha az ajánlattevő
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró
okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel.
Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésénél nem
régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges benyújtani. Ajánlatkérő
hivatkozik a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére.
13. AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD

13.1.Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt, tekintettel arra, hogy
azt a Kbt. 65. § (1) bekezdése nem kötelező jelleggel írja elő.
Indoklás:A beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából
ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges.
13.2.Műszaki alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
Az alkalmasság
és a megkövetelt igazolási mód:
minimumkövetelményei:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése
a) pontja szerinti alkalmassági követelményt az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Ebben ismertetni kell a felhívás megküldésétől
visszafelé számított megelőző három év (36 hónap)
legjelentősebb aszfalt és/vagy emulzió szállításait
(megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerződést
kötő másik fél nevét, a szállítás tárgyát, mennyiségét
vagy az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a
Kbt. 65. §, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
23.§-a és a 24. § (1) bekezdése.

13.3.Szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon
letelepedett
gazdasági
szereplő
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 gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

14. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2018. március 20. (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
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M1) Ajánlattevő, közös ajánlattevő
együttesen rendelkezzen az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban teljesített, a
beszerzés tárgyával megegyező tárgyú
áruszállításából származó, legalább 1 db
referenciával. A benyújtott referencia
(referenciák) összértékének el kell érnie a
minimum nettó 10 millió forintot;

Az alkalmasság
minimumkövetelményei:
SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára
vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy az
Ajánlattevő
legyen
bejegyezve
a
cégnyilvántartásba
vagy
az
egyéni
vállalkozók nyilvántartásába; A nem
Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén legyen bejegyezve a
2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti
hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse
az említett mellékletben foglalt bármely
egyéb követelményt

15. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Sárospatak Város Önkormányzata
3950 Sárospatak, Rákóczi út. 32.
Polgármesteri titkárság
16. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE (annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat): Magyar.
A megjelölt nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.
17. AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS AZ AJÁNLATOK
FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK
Sárospatak Város Önkormányzata
3950 Sárospatak, Rákóczi út. 32. Tárgyalóterem
2018. március 20. (év/hó/nap ) Időpont: 11:00.
A bontáson jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (3) bekezdése
szerinti személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok bontásakor ajánlatkérő ismerteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat.
18. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA
Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
19. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSA, VALAMINT A SZERZŐDÉSBEN
MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
A szerződésben megkövetelt biztosítékok:
Eseti késedelmi kötbér a Vevő telephelyre érkezését követő két órán belül meg nem kezdett
kiszolgálás esetén minden megkezdett órára az eseti lehívások nettó vételárának 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: az érintett mennyiség nettó vételár 10 %-a
Meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati vételár 30 %-a
20. EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSBÓL TÁMOGATOTT KÖZBESZERZÉS
ESETÉN AZ ÉRINTETT PROJEKTRE (PROGRAMRA) VONATKOZÓ ADATOK
------21. AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA
Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján az ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy
eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden
ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja a döntés
meghozatalát követő 3 munkanapon belül.
22. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA, HELYE
Az összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldését követően a szerződés
megkötésére a Kbt. 131. §.-ban foglaltak alapján, a 112. § b) pontja szerinti eljárásra irányadó
szabályok szerint kerül sor.
Helye: Sárospatak Város Önkormányzata
3950 Sárospatak, Rákóczi út. 32. Polgármesteri iroda
23.

FENNTARTOTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
----

24. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
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A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 114.§. (6) bekezdésében, valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadóak.
25. A KÖZÖS AJÁNLATOT TEVŐ NYERTESEK ÁLTAL
GAZDASÁGI TÁRSASÁG, ILLETVE JOGI SZEMÉLY
Nem biztosított

LÉTREHOZANDÓ

26. KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
26.1. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni; A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges
válasz esetén is csatolandó
b) ) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
26.2. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot kell
tennie az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
26.3. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 66. § (4) bekezdése alapján, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
26.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció
esetlegesen előír.
26.5. Az ajánlathoz csatolni kell az az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazását. Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
27. EGYÉB INFORMÁCIÓK
27.1. A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 71. §
szerint.
27.2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat,
amely legalább a következőket tartalmazza:
- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy)
megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve,
beosztása, telefon és telefax száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás;
- a közös ajánlattevők, csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
27.3. Az ajánlatot az ajánlattevőknek roncsolásmentesen nem bontható formában kell
benyújtaniuk 1 példányban (valamint egy a papír alapúval mindenben egyező másolati
példány elektronikus adathordozón pl. CD). Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások,
törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az
ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell
ellátniuk.
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27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

Az Ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell arról - cégszerűen aláírt nyilatkozatban -, hogy
az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható pdf. file) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Az
elektronikus és a papír példány eltérése esetén a papíralapú (eredeti) példányt tekinti
ajánlatkérő irányadónak
Kérjük továbbá, hogy az ajánlattevő tegyen cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben,
hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú példánnyal
megegyezik.
A borítékon fel kell tüntetni
• a címzést,
• az ajánlattevő nevét, címét, az "Aszfaltbeszerzés-2018" hivatkozást,
• valamint „ A BONTÁSI ÜLÉSEN NYITHATÓ FEL !” feliratot.
Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.
A benyújtandó ajánlatok részletes tartalmi és formai előírásai a dokumentációban vannak
meghatározva.
Postai feladás esetén kérjük a fenti módon összeállított, lezárt ajánlatot még egy (külső)
csomagolásban elhelyezni, melyen a fentiek mellett a postai címzés is feltüntethető.
Az ajánlatok benyújtásának módja:
- Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli.
- A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének
megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv kerül felvételre.
Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
Az ajánlattevő köteles az ajánlathoz a felolvasólapot csatolni, amely tartalmazza az
ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét stb.), valamint a bírálati szempont alapján
értékelésre kerülő, számszerűsíthető adatot, az egyösszegű ajánlati árat. Bármilyen, az
ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait
tekinti mérvadónak! Ajánlatkérő a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők
rendelkezésére.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva felel meg, úgy meg kell jelölni az ajánlatban ezt
a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével kötheti meg
a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Árfolyam: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes, Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlattevőnek a
referenciák tekintetében ugyanakkor a referencia teljesítésének napján érvényes, Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
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27.10. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban valamennyi, órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
27.11. Fordítás: a Kbt. 47. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
27.12. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés értelmében „Azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, 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 21. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.”
27.13. Az eljárásban való részvétel minden költsége ajánlattevőt terheli.
27.14. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a ,,Dokumentáció”-ban ad
tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség),
amelyektől az Ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
27.15. További információ az eljárást megindító felhívás 2. pontjában a Közbeszerzés
lebonyolítójára megadott címen, kizárólag faxon vagy e-mail útján feltett írásbeli kérdés
alapján szerezhető be.
27.16. Ajánlatkérő fenntartja a felhívás módosításának illetve visszavonásának jogát, mely esetben
a Kbt. hatályos szabályinak megfelelően jár el.
27.17. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjára tekintettel nem
nyilvánítja eredménytelenné, amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot
27.18. Jelen felhívásban és a dokumentációban nem részletezett kérdésekben az eljárást megindító
felhívás feladásának napján hatályos Kbt. és Ptk. szabályai szerint kell eljárni .
28. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA ÉS MÓDJA
A megküldés napja: 2018. március 05.
A megküldés módja: Posta; E-mail
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