2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vértesi Erőmű Zrt.

Nemzeti azonosítószám:
AK08369

Postai cím: külterület 0718/10 hrsz
Város:Oroszlány

NUTS-kód:

Postai irányítószám:2840

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Fermann József

Telefon: +36 (34) 360-255/30-50

E-mail: ferman@vert.hu

Fax:

+36 (34) 360-882

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)www.vert.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)www.vert.hu/kozbeszerzes

I.2) Közös közbeszerzés
 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem
kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.
vert.hu/kozbeszerzes
 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
 a fent említett cím
 másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
 elektronikus úton: (URL)
 a fent említett címre
 a következő címre: (adjon meg másik címet)

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen
eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

 Közjogi szervezet

 Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb tevékenység:

 Egészségügy

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb tevékenység:

 Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „2017 év Ömlesztett anyagok mozgatási és rakodási feladatainak elvégzése Hivatkozási szám: 2
a Vértesi Erőmű Zrt. területén”
II.1.2) Fő CPV-kód: 63100000-0 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
II.1.5) Becsült érték: 2 [] Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
 Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre
 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
 Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 22017 év Ömlesztett anyagok mozgatási és rakodási feladatainak elvégzése a Rész száma: 2 1
Vértesi Erőmű Zrt. területén
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 63100000-0 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU212 A teljesítés helye: Oroszlány, külterület 0328 hrsz alatti ingatlanon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Munkagép

munkaóra

opció

1 db homlokkanállal ellátott összkerék hajtású teleszkópos rakodógép

napi 24 óra

70%

1 db dízelmotoros Kompresszor

napi 2 óra

70%

A feladatot 2017. szeptember 1-től - 2018. június 30-ig folyamatosan napi 24 órában, szombat, vasárnap és ünnepnapokon is
végezni kell.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
 Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: (2017/09/01) / Befejezés: (2018/06/30)
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [] vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók  igen  nem Opciók leírása: -70 %
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:
Nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 114. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 17. § (1)
bekezdése szerint részvételi jelentkezésében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fent 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 egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 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. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Részvételre jelentkezőnek az alvállalkozó, és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdés alapján részvételre jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplő(k)
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan megtett
nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. A Kbt. 74.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvétele jelentkezőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a
P.1.Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha:
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni
- az eljárást megindító felhívás megküldését
kívánt alkalmassági követelmény teljesül. A Kbt. 114. §
megelőző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
(2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
számított – árbevétele összesen nem érte el az 50
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
000 000 HUF-ot.
követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
nem köteles megadni. Amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem
hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt

benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására
nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást
rendel el, vagy felvilágosítást kér. Az alkalmassági
követelményre vonatkozó igazolást az eljárás második,
ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő külön felhívására
szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében
foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P.1Ajánlattevőnek az eljárás ajánlattételi 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.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmény teljesül. A Kbt. 114. §
(2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére. Amennyiben az ajánlattevő
az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem
hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására
nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást
rendel el vagy felvilágosítást kér. Az alkalmassági
követelményre vonatkozó igazolást az eljárás második,
ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő felhívására
szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében
foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M.1Ajánlattevőnek az eljárás ajánlattételi szakaszában az
ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása
esetén nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által

M.1Alkalmatlan részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik
ömlesztett anyag mozgatási - rakodási tevékenységre
vonatkozó eljárást megindító felhívás megjelenését megelőző
24 hónapnál nem régebbi 1 db referencia SRF (nem veszélyes
hulladékból előállított tüzelőanyag VTSZ 3825), vagy ebből
keletkezett hulladék (EWC 19 12 10) kezeléséről és
mozgatásáról legalább 6 hónap időtartamban.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került
meghatározásra, ennek indokolása: 2

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.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, nem teljesítési kötbér és jótállás. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési dokumentumok részét képező
Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A Vevő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A § rendelkezéseinek figyelembevételével, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdéseiben, illetőleg a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti, az adott
számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással.
Az elszámolás és a kifizetések pénzneme: forint.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

 Meghívásos eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Meghívásos eljárás
 Gyorsított eljárás

 Versenypárbeszéd
 Innovációs partnerség

Indokolás:
 Tárgyalásos eljárás
 Gyorsított eljárás
Indokolás:
 Versenypárbeszéd
 Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére
irányuló információ
 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

X Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: (2017. 08. 07) Helyi idő: (11:00)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4
(részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2017. 08.11.
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ HU] [ ] 1
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltétele

Hely: Vértesi Erőmű Zrt. székhelye: Oroszlány, külterület 0718/10 hrsz. Központi Iroda Épület I.
emeleti tárgyaló
Időpont: 2017. 08. 07. Helyi idő: 11:00
A részvételi jelentkezések bontásán az ajánlatkérő és a részvételre jelentkezők képviselői, valamint
az általuk meghívott személyek vehetnek részt, a bontásra egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglaltak az
irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
 A megrendelés elektronikus úton történik
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
× A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
X Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott,
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az SRF termék lerakásához, eltüzeléséhez, megsemmisítéséhez szükséges feltételek megléte esetén.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
× Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB ZRt.-nél vezetett 10300002-23400391-70143285 számú
bankszámlára
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Banki Bizonylat
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
× Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelése  igen  nem
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer
alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően
végzi el.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:

VI.5. További információk:
1. A választott eljárástípus - tárgyalásos eljárás - jogalapja: Ajánlatkérő alanyi jogon alkalmazza ezt
az eljárás fajtát a Kbt. 114. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
2. A Kbt. 85. § (1) bekezdése alapján a tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési
eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés
teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a 69. §-sal összhangban. Az eljárás
második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott
részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
jelen részvételi felhívással megindított részvételi szakaszban ajánlat nem nyújtható be, a Kbt. 73. §
(3) bekezdése alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
Ajánlatkérő továbbá a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének megfelelően jár el.
3. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a jelentkezést a gazdasági szereplőnek a felhívásban és
Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészítenie és benyújtania.
4. A részvételi jelentkezésben a tartalomjegyzéket követően a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján
felolvasólapot kell csatolni, amelyen fel kell tüntetnie a Kbt. 68. § (5) bekezdés szerinti
információkat. (Részvételre jelentkező neve, székhelye)
5. Részvételre jelentkező köteles a jelentkezésében csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozat benyújtása nemleges
tartalom esetén is kötelező.
6. A jelentkezés összeállításának megkönnyítése érdekében ajánlatkérő a Közbeszerzési
Dokumentumokban nyilatkozatmintákat bocsát részvételre jelentkező rendelkezésére. A jelentkező a
Közbeszerzési Dokumentumok nyilatkozatmintáit nem köteles alkalmazni. A Kbt.-nek és a

vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Közbeszerzési Dokumentumok nyilatkozatmintáinak
tartalmilag megfelelő nyilatkozatokat kell benyújtani, melyet dátummal – év, hónap, nap – és
cégszerű aláírással kell ellátni.
7.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján a részvételre jelentkező a részvételre
jelentkezésében nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében részvételre jelentkező, a
jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben a jelentkező/ alkalmasság igazolása
végett igénybe vett szervezet(ek) (cég)adataiban, illetőleg az ajánlattevő nyilatkozata alapján
változásbejegyzés van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a
változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát (1 nyomtatott
példány mellékletek nélkül), valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus
tanúsítvány kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a
nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési
kérelem egyszerű másolati példányát is.
8. Jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a részvételi jelentkezés 1 db elektronikus adathordozón
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf és *.xls/*.xlsx (excel) file) példánya a
papír alapú (1 eredeti, 1 másolat) példányával mindenben megegyezik.
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a részvételre jelentkezések elkészítésének és a
szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar. Amennyiben a részvételi jelentkezésben, ajánlatban
nem magyar nyelvű dokumentumok is becsatolásra kerülnek, jelentkezőnek a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre
jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást
érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy cégszerűen
nyilatkozik, hogy valamennyi becsatolt irat magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik. A
fordítás megfelelőségéért a részvételre jelentkező felel.
10. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Jelen eljárás második szakaszában (ajánlattételi
szakasz) az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
11. A részvételi felhívás III.1.2) pontja kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban
rendelkezésre álló adatokat az eredeti devizanemben kéri megadni. Az az egyes üzleti évekre idegen
devizanemben megadott árbevételi összegek forintra történő átszámítására ajánlatkérő az egyes üzleti
évekre irányadó mérlegfordulónapokon érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, ennek
hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított
árfolyam kerül alkalmazásra, a mérleg fordulónapokat kérjük megadni. A részvételi felhívás III.1.3)
pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti
devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő
átszámítására ajánlatkérő a részvételi felhívás feladásának napján érvényes MNB devizaárfolyamot
alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák
keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.
12. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése
esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelöli.
13. A felhívás és az egyéb Közbeszerzési Dokumentumok módosítása esetén ajánlatkérő a Kbt. 113.
§ (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

14. Vonatkozó jogszabályok alkalmazása: a felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés
alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban és a
dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., illetve a kapcsolódó
végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak (különös tekintettel a 307/2015. (X.27.) Korm.
rendelet, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet). A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésre
egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel felhívja részvételre jelentkezők figyelmét,
hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e.) pontját.
16. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy hogy az ajánlattevőknek az ajánlatukban az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében, valamint
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakra
tekintettel nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. . (Ajánlatkérő erre
vonatkozóan a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében külön nyilatkozatmintát bocsát
rendelkezésre.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján
központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen létrejött
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Amennyiben részvételre jelentkező nem minősül átlátható szervezetnek, úgy részvételi jelentkezése a
Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek minősül. Ajánlatkérő fenntartja a jogot,
hogy a nyertes ajánlattevőtől, a szerződés megkötését megelőzően a tárgyi nyilatkozatban foglaltak
valóságtartalmát megalapozó adatokat, információkat kérjen be.
17. Amennyiben részvételre jelentkező, vagy az ajánlattételi szakaszban ajánlattevő a Kbt. 44. §
alapján a részvételi jelentkezésének/ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet
is) minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell részvételi
jelentkezésében/ajánlatában. Az üzleti titokká nyilvánítás során alkalmazandó szabályokat a
Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
18. A Kbt. 87. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első
ajánlatok beérkezését követően nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és
értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul - faxon vagy
elektronikus úton - értesíti az ajánlattevőket, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő
általi megküldésével áll be, az ajánlatkérő által - a Kbt. 87. § (4) bekezdésben foglalt maximális
időtartamok alkalmazásával - meghatározott időre. Ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy tudomásul veszi Ajánlatkérő fenti jogát és amennyiben
Ajánlatkérő úgy dönt, hogy nem tart tárgyalást, Ajánlattevő az alapajánlatában tett valamennyi
észrevételétől eltekint. Ezt a nyilatkozatot az alapajánlat részeként kell csatolni. Amennyiben ezen
nyilatkozat az alapajánlatból hiányzik, úgy azt a tárgyalások megkezdése előtti, Ajánlatkérő által
megjelölt határidőig kell pótolni. Amennyiben ezen nyilatkozat ezen határidőig sem kerül megfelelő
tartalommal becsatolásra, úgy az ajánlat a 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
19. Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi (P/1), valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
(M/1) minimumkövetelményeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi
alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg, ezért a minősített
ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat (321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdései).
20. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az alvállalkozó vagy a
kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről a jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő,
kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a
Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem
cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági

szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes
bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását/szignómintáját is. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi
jelentkezés (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására
meghatalmazóként kizárólag a részvételre jelentkező (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet)
vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116.
§ (3) bekezdés alapján a részvételi jelentkezés (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására
meghatalmazást érvényesen nem adhat. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van
folyamatban, akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott
változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen
aláírva. A részvételi jelentkezésben lévő, minden – a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy
Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén
cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
Ajánlatkérő a postán feladott, a részvételi jelentkezési határidő lejárta után beérkezett részvételi
jelentkezéseket nem értékeli, azt a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek
nyilvánítja. A Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján a határidő után beérkezett részvételi jelentkezés
benyújtásáról és bontásáról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes - beleértve az
elkésett - részvételre jelentkezőnek megküldi. A késedelmes postai kézbesítésből, vagy a küldemény
elvesztéséből járó összes kockázat a részvételre jelentkezőket terheli. A részvételi felhívásban
meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott részvételi
jelentkezések beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget, érvényesen beadottnak csak és
kizárólag a felhívásban és kiegészítő iratokban megadott helyen és időben benyújtott jelentkezéseket
tekinti. Részvételi jelentkezések beadásának helye: Oroszlány, Külterület 0718/10 hrsz . Központi
Iroda Épület 109-es szoba. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy
ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székhelyre beléptető rendszer működik, és emiatt az
épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes. Ennek figyelembevétele a részvételre
jelentkezők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel a részvételi jelentkezések benyújtásának
napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a részvételi határidő lejártát a http://www.pontosido.com weboldalon
található „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg.
A részvételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozottakra a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási
rendeletek [különös tekintettel a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet, a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet] és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.
21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 2017. augusztus 11.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak második mondata alapján a legalacsonyabb
árat választotta értékelési szempontnak, mert ajánlatkérő igényei meghatározott műszaki
követelmények megfelelő szolgáltatás felel meg.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (2017. 07. 28.)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

súlyszám helyett fontosság is megadható

21

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

