ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000639042018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Közbeszerzés
tárgya:

Traktorbeszerzés

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

EKRSZ_
39044073

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Füzesabony

Postai irányítószám:

3390

Ország:

Magyarország

Rákóczi Út 48

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

NUTS-kód:

Schmetzné

igazgatas@fuzesabony.hu

Telefon:

Balogh
+36 36452510

Szilvia
Fax:

+36 36452510

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.fuzesabony.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Dormánd Község Önkormányzat

EKRSZ_
85998540

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Dormánd

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

onkormanyzat@dormand.hu

Rajna
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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Postai irányítószám:

3374

Ország:

Magyarország

Dózsa Gy. Út 57.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

www.dormand.hu

Kálmán
+36 36443203

Fax:

+36 36443203

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Szihalom Községi Önkormányzat

EKRSZ_
13950071

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szihalom

HU312

NUTS-kód:

3377

Ország:

Magyarország

Hunyadi Út 78

Egyéb cím adatok:

Bóta

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

polghiv@szihalom.t-online.hu

Telefon:

József
+36 36492000

Sándor
Fax:

+36 36492000

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szihalom.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
17119252

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Mexikói Út 52/A

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes@legalexpert.hu

Postai irányítószám:

Némethi
Telefon:

1145

Ország:

Magyarország

Péter
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Nem

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Igen

Ajánlatkérő neve:

Füzesabony Város Önkormányzata

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység
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Általános közszolgáltatások

Nem
Nem
Nem

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
16100000-6

Közös gépbeszerzés Füzesabony-Szihalom- Dormánd

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db traktor és 5 db vontatást igénylő munkagép (árokásó adapter, homlokrakódó adapter kanállal és raklapvillával, mulcsozó
kardánnal, függesztett Gréder, hótoló adapter) és 1 db fronthidraulika kiegészítő elektronikai mechanikai tartozék, vagy a 321/2015. (
X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki adatlapokon felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
beszerzése, összesen 7 db féle tétel. További meghatározás a terméklista terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető,
azonban a részletes terméklista, valamint a termékek részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumok részét képező
ártáblázatban megismerhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
1

Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzés tárgya oszthatatlan, a traktor és alkatrészei egymással kompatibilisek kell, hogy legyenek

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Közös gépbeszerzés Füzesabony-Szihalom- Dormánd

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
16100000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db traktor és 5 db vontatást igénylő munkagép (árokásó adapter, homlokrakódó adapter kanállal és raklapvillával, mulcsozó
kardánnal, függesztett Gréder, hótoló adapter) és 1 db fronthidraulika kiegészítő elektronikai mechanikai tartozék, vagy a 321/2015. (
X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki adatlapokon felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
beszerzése, összesen 7 db féle tétel. További meghatározás a terméklista terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető,
azonban a részletes terméklista, valamint a termékek részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumok részét képező
ártáblázatban megismerhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
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Nem

Igen

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

HUF

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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
1

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Igen

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

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:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös 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 fennállnak. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1)
bekezdés b ) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró ok bármelyike az eljárás során
következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok fenn nem
állását a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell
igazolnia. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) és a bekezdése alapján ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
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alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik aKbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m)
és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezeteknek ugyanúgy
meg kell felelniük a kizáró okoknak, mint az Ajánlattevőknek; a rájuk vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése tartalmazzák. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozókra vonatkozó
igazolási módot a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdései tartalmazzák. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
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:
P/1 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát a felhívás feladásának >
napját megelőző - mérlegfordulónappal lezárt - három üzleti évről szóló, közbeszerzés tárgya szerinti (munkagép eladása) éves >
árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. > Irányadóak a 321/2015. (X
.30.) Korm. rendelet 1. § és 3. § rendelkezései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P/1 Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti évben összesen a beszerzés
tárgya (munkagép eladása) szerinti nettó árbevétele eléri a 17.000.000 Ft ot. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés
szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (munkagép eladása) származó - nettó árbevétele nem éri el a 8.500.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az
alkalmasság követelményeknek való megfelelésről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási
kötelezettség teljesítésére. Az alkalmassági követelmény igazolására a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az eljárás
ajánlattételi szakaszában, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az előírt igazolásokat. M/1: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2)
bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja
alapján arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény
igazolására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a megajánlott
eszközök, termékek leírását, amelyhez csatolnia kell a megajánlott az eszközök, termékek – adott esetben fényképének bemutatását is
– tartalmazó leírást is. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az
alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő
alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései szerint köteles igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a megajánlott eszközök, termékek nem felelnek meg a felhívás II.2.4) pontjában, valamint a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereknek. A műszaki paraméterek
részletes ismertetésére annak terjedelmére tekintettel a felhívásban nincs lehetőség, azonban azokat részletesen tartalmazzák a
közbeszerzési dokumentumok.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részben azonosan: Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett áru, ÁFA nélkül számított szerződéses ellenértékének 1%-a/
késedelmes naptári nap. A késedelmi kötbér felső határa az ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 30%-a. Meghiúsulási kötbér:
Az ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 30%-a. Hibás teljesítési kötbér: Az ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 30%-a.
Jótállás: A megajánlott termék gyártója által biztosított jótállás időtartamnak megfelelően, azzal azonos időtartam. Ajánlatkérő a Ptk. 6
:186. § (1) bekezdését megfelelően alkalmazza, miszerint a kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes Ajánlattevő
olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Meghiúsulási és késedelmi kötbér egyidejűleg nem kerül érvényesítésre. A
szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részben azonosan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően: AK a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése és a szerződésben foglaltak alapján teljesíti az ellenszolgáltatást. Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar forint (
HUF), a kifizetés átutalással történik. AK előleget nem biztosít. AK beszerzési megrendelésenként biztosítja számla benyújtását,
gyűjtőszámla benyújtása biztosított. Az ellenszolgáltatás kifizetése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt
terhére, utófinanszírozás keretében kerül elszámolásra. A támogatás intenzitása 90,000000%. Az ellenszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó jogszabályok különösen: − 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, − 2015. évi CXLIII. törvény, − 2007. évi CXXVII. törvény, −
2013. évi V. törvény, − 2017. évi CL. törvény.

EKR000639042018

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.10.17

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

1

vagy napban:

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.10.17

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

EKR000639042018

Nem

V.2) További információk
1. Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára e-úton, korlátlanul és teljes körűen,
térítésmentesen hozzáférhetővé tenni. 2. Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározottak szerinti - szerződés tervezetben
foglalt - számlázási lehetőséget biztosít. 3. A bírálati szempont: legalacsonyabb ár szempontja. 4. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6)
alapján. 5. Idegennyelvű dokumentum csatolása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 6. Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be jelentkezést, a közös jelentkezés
szabályait és a közös részvételre jelentkezők által kötendő együttműködési megállapodás tartalmi követelményeit a
dokumentáció I.7. pontja tartalmazza. 7. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 44. § (1) – (4) bekezdésére. 8. Az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti szakmai felelősségbiztosítás csatolása szükséges. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartamának idejére, a tárgyi
munkára tervezői biztosítást kell a szerződésben meghatározott értékben vagy a fennálló biztosítást erre a munkára
kiterjesztenie. A jelentkezésben nyilatkozni kell, hogy vállalja ezt a feltételt. 9. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján a P/1, M/1., alkalmassági követelmények, a minősített ajánlattevők
követelményeihez képest szigorúbbak. 10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolás is csatolandó a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. §-a szerint (nemleges is). 11. A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával felmerült valamennyi költség
ajánlattevőt terheli. 12. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos Kbt. előírásai szerint kell
eljárni. 13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés, illetve a 10. § (2) bekezdésében
foglaltakra.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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