I.
Fejezet
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a Kbt. 112. § (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban

1.Ajánlatkérő neve:
Vértesi Erőmű Zrt.
Postai cím:
külterület 0718/10 hrsz.
Város/Község
Oroszlány

Postai irányítószám:
2840

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 34360255-3050

Címzett:
Fermann József
E-mail:
ferman@vert.hu

Fax:
+36 34361191

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vert.hu/kozbeszerzes
2. Közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2017.07.28.
3. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének a helye:
A rendelkezésének bocsájtásának módja: www.vert.hu/kozbeszerzes
A dokumentációért nem kell fizetni.
4. A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban – ha szükséges – az ajánlathoz
csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározása, amelyek
igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá:
Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket az
ajánlattevő a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás
vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

P.1Ajánlattevőnek az eljárás jelen szakaszában az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti
felhívása esetén cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldését
megelőző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Ha a gazdasági szereplő a fenti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
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 gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8)
bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolást az ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő
külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az
alábbiak szerint:
P.1.Alkalmatlan ajánlattevő, ha:
az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el az 50 000
000 HUF-ot.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolást az ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az
alábbiak szerint:
M.1Ajánlattevőnek az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése
szerinti felhívása esetén nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást kell
benyújtania az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított két év (24 hónap)
legjelentősebb szállításairól. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont). A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a nyilatkozatnak vagy igazolásnak
tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja(év, hónap, nap pontossággal)
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye) - kontaktszemély megnevezése
és elérhetősége (telefonszám és e-mail)
- a szállítás tárgya (úgy, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelőség
egyértelműen megállapítható legyen)
- az ellenszolgáltatás nettó összege (saját teljesítés összege a vizsgált időszak vonatkozásában),
továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte
(321/2015 (X.30) Korm. r. 23. §)
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató
szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen
teljesített szállításra vonatkozzon, és teljes egészében a vizsgált időszakra essen.

Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolást az ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
5. Ajánlattételi határidő: 2017/08/21 Időpont: 11:30
az ajánlattételi határidő alatt az első ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni.
6. Ajánlatok benyújtásának címe, módja: 2840 Oroszlány, külterület 0718/10 hrsz.,
személyesen Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőmű Központi Iroda Épület I/108. Iroda.
7. Az ajánlat benyújtásának nyelve: HU
8. Ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Dátum: 2017/08/21 Időpont: 11:30
Helyszín: Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőmű Központi Iroda Épület I/108. Iroda.
9. Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlat bontásán az
ajánlatkérő és a ajánlattevő képviselői, valamint az általuk meghívott személyek vehetnek részt,
a bontásra egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglaltak az irányadóak.
10. Ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 nap
11. Ajánlati felhívás megküldésének a napja: 2017/08/10
12. Első tárgyalás tervezett ideje: 2017/08/21. Időpont: 12:00
13. Egyéb információk:
Az ajánlatkérő, az eljárást megindító felhívásban jelezte, hogy fenntartja ennek a lehetőségét,
az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a
benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben az
ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ajánlatkérő
által meghatározott időre 30 napra.
A tárgyalás lefolytatásának menete:
Ajánlatkérő az ajánlattevővel egy fordulóban kíván tárgyalni. A tárgyaláson a felek a
szerződéses feltételekről, ajánlati árról kívánnak tárgyalni.
A tárgyaláson ajánlattevők részéről a cégjegyzésre jogosult vagy megfelelő meghatalmazással
bíró személy(ek) vegyenek részt, aki(k) a szerződéses feltételek tisztázása során az ajánlattevő
nevében jognyilatkozatokat tehet, igazolni szükséges a képviseleti jogosultságot.
Az ajánlatkérőnek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az
ajánlattevők számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes
ajánlattevőnek meg kell adni.
Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként tárgyal, az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a
tárgyaláson az ajánlatáról közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi
ajánlattevővel.

A tárgyalásokról az ajánlatkérő jegyzőkönyveket készít, melyeket alá kell írni a tárgyaláson
résztvevő ajánlattevők képviselőinek is, és azt a tárgyalást követő két munkanapon belül
minden az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írni, és részükre egy példányt át
kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárást meghirdető vagy megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak
vagy egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét, különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az
érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnake részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne
képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon,
c) az ajánlatkérő által meghatározott, a Kbt. 87. § (1) bekezdés szerinti minimumkövetelmények
változzanak.
Az ajánlatkérő minden, a tárgyalásokon részt vevő ajánlattevőt - a végleges ajánlatok vagy a
tárgyalások során az ajánlattevőktől kért módosított ajánlatok benyújtását megelőzően - az
ajánlatuk módosításához megfelelő időben értesít a műszaki leírás vagy más közbeszerzési
dokumentum bármely módosításáról.
A tárgyalási időpont az alábbi:

2017/08/21 11:00 óra Pirik Józsefné (2900 Komárom, Fáy u. 9.)
Az ajánlattevővel történt tárgyalást követően lehetőséget biztosítunk arra, hogy ajánlattevő
végső ajánlatát, írásban megtegye, várható időpontja 2017/08/21 .14:00 óráig. Amennyiben a
tárgyalások lezárását követően a megadott időpont változik, úgy az ajánlatkérő az
ajánlattevőket külön felhívja a végleges ajánlatok írásban történő beadására.
A tárgyalásokat követően ajánlattevők a tárgyaláson elhangzottakra vonatkozóan titoktartásra
kötelesek.
Az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő több szakaszban végzi:
a) Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati
kötöttséget nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy
az megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a
tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan
okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs
lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor
lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha
a szakmai ajánlat
nem felel meg az ajánlatkérő
által meghatározott
minimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal
kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.
b) A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a 72. §-t. Azon

nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal
kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem
pótolhatóak.
c) A b) pont szerint megfelelőnek tekintett végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli és - ha az eljárás
korábbi szakaszában nem került sor az igazolások bekérésére - a 69. § (4)-(6) bekezdései szerint
jár el.
Az ajánlattevő ajánlati biztosítékot kell benyújtania a végső ajánlattételi határidőig, amelynek
összege bruttó 500.000,-Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető
az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB ZRt.-nél vezetett 10300002-23400391-70143285
számú bankszámlára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosítéknak a végső ajánlattétel időpontjában rendelkezésre kell állnia, és
érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártáig, amely a végső ajánlattételi határidőtől
számított 30. nap. Az ajánlati biztosítékot eredeti vagy hiteles másolati példányban, nem
magyar nyelvű kiállítása esetén magyar fordításban is kell benyújtani, ennek hiányában az
ajánlat érvénytelen. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 54. § (5) bekezdését kell
alkalmazni. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja,
úgy a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint jár el ajánlatkérő.
:

Értékelési szempont:
a legalacsonyabb ajánlati ár
A Kbt. 76. § (5) bekezdés második mondata alapján.
Az ajánlat beadásának formája: kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt
csomagolásban papíralapon 1 db eredeti és az eredetivel megegyező 1 db elektronikus (CD
vagy DVD) példányban kell benyújtani.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó
nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyezik. Eltérés esetén az eredeti nyomtatott formában foglaltak az irányadóak. A
csomagoláson fel kell tüntetni, hogy „2017 év Ömlesztett anyagok mozgatási és rakodási
feladatainak elvégzése a Vértesi Erőmű Zrt. területén” Az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta
előtt nem bontható fel!”.
Oroszlány, 2017. augusztus 10.
Vértesi Erőmű Zrt.
ajánlatkérő

