AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
(Kbt. 122/A § szerint)
1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Füzesabony Város Önkormányzata
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
Telefon: + 36 36542512
Fax: +36 36341752
Kapcsolattartó: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Internetcím: www.fuzesabony.hu
2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak
indokolása:
A Kbt. 122/A § (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárás.
3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető
rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi
feltételei:
Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egy időben az Ajánlattevők részére
megküldi.
4) A közbeszerzés elnevezése, tárgya és mennyisége:
„Füzesabony Városi Műjégpálya (tartozékaival) beszerzése”
Főbb szakmai specifikációk, mennyiségi jellemzők:
Műszaki alapkövetelmények:
A palákkal jégpálya mérete
Hővisszanyerővel ellátott folyadékhűtő

Minimumfeltétel
15 x 40 m
hűtőteljesítmény:
120 KW -7/-15 celsius

Puffertartály keringető szivattyúval

Vízzáró réteg
Horganyzott palánk acél keretek

300 l

600 m2
magasság 1170-1250 mm

Műanyag palánk borítás fehér

6 mm és -20 C- ig törésálló

Korongvezető palánk borítás

kék vagy sárga

Személybejáró ajtó a
palánkrendszerre

2 db (1000 mm)

1

1 db (3000 mm)

Rolba bejáró ajtó a
palánkrendszerre

Igen

A palánkszerkezet alkalmas a nyári
„inline hockey” görhoki játékra
Horganyzott palánk ív keretek

magassága 1170-1250 mm

Műanyag palánkív borítás fehér

6 mm és -20 C- ig törésálló

Korongvezető palánkív borítás

kék vagy sárga

A palánk ív rádiusza minimum

4,6

Horganyzott palánktartó oszlopok

Igen

EPDM anyagú hűtő pálya csövezet

600 m2

A pályatest alkalmas a szakaszos
üzemre és szétszerelve több különálló
egységként is üzemel

Igen

műanyag elosztó, gyűjtő cső rendszer

160 mm

Horganyzott elosztó, gyűjtő tartó
keretek

Igen

Kpe cső 30 fm

3 col

Flexibilis cső 30 fm

3 col

jégfelújító kis gép adapterrel minimum
100 literes víztartály és 200 l hó gyűjtő
tartállyal kell rendelkezzen.

1 db

Jégkorongkapu hálóval piros,
szabványos

1100 x 1400 x 600 mm

Jégkorongkapu hálóval piros,
szabványos

600 x 800 x 400 mm

Hótolólap

2 db

100 pár korcsolya 1 szezonos, anyaga 26-os 4 pá,r 27-es 4 pár 28 2 pár, 29 3pár ,30 5 pár
műanyag, csatolós kivitelű
,31 5 pár, 32 4 pár, 33 4 pá,r 34 4 pár, 35 4 pár, 36 4
pár, 37 5, pár, 36 5 pár, 37 5pár, 38 5pár, 39 5 pár,
40 5 pár, 41 5 pár, 42 6 pár, 43 5 pár, 44 5 pár, 45 3
pár, 46 2 pár, 47 1 pár.
Teraszfűtő hő gomba .Szabványos
háztartási PB gázpalackról működik.
Nyomáscsökkentővel, transzporter
kerékkel. Max.teljesítmény: 8 kW.

2 db
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Min.teljesítmény: 4 kW. Gáznyomás:
30 mbar
Gázfogyasztás: 360 g/h-535 g/h
Korcsolya köszörű minimum 200 W 1 db
teljesítmény
korcsolya
vezető
funkcióval ellátva a kézi élezés
segítéséhez. 5 db köszörűkővel

A fenti táblázatokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, az
a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében szükséges, és
ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal
egyenértékű”. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek tekintetében azonos
tulajdonságokkal rendelkező termékeket érti – figyelemmel a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 26. § rendelkezéseire.
5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
Adásvételi szerződés
6) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Teljesítés határideje: A szerződés aláírásától számított 15 nap, előteljesítés elfogadott.
Előteljesítésre lehetőség nyílik.
7) A teljesítés helye:
HU – Füzesabony Város Önkormányzatának közigazgatási egysége (Ajánlatkérő székhelye)
8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét ajánlatkérő biztosítja.
A nyertes ajánlattevő 1db számla kibocsátására jogosult, ajánlatkérő előlegigénylésre
lehetőséget nem biztosít. A szerződés ellenértékének megfizetésére az adott számla
kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor a Ptk. 6:130. § (1) bekezdés, illetve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra is.
9) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Rész-ajánlattételre nincsen lehetőség.
Többváltozatú ajánlat tételére nincs lehetőség.
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10) Az ajánlatok értékelési szempontja [71. § (2) bekezdés], az összességében
legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti
adatokat a 71. § (5) bekezdésére figyelemmel:
Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésének k) pontjában
felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában, összhangban a Kbt. 122. § (1) bekezdése, valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet) 12. § szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében
ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. §
szerint csak nyilatkozni köteles a Kbt. 56. § (1) bekezdése k) pont szerinti kizáró okok hatálya
hiányáról.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás
megküldésének napját megelőző napra.
12) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási módok:
Igazolás módja:
P/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlathoz csatolnia kell a felhívás
megküldésétől visszafelé számított megelőző két (2) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját, vagy
jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit (azok másolati
példányát), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységet, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja)
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét,
beszámoló csatolása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell,
továbbá az ajánlattevő nyilatkozzon a mérleg szerinti eredményére, a saját es jegyzett tőke
mértekére a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év tekintetében, évenkénti
bontásban.
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Amennyiben az ajánlatkérő által kert beszámoló a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban
utalni kell.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előirt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az
esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(jégpálya üzemeltetés és tartozékok szállítása) származó, általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 10 millió Ft-ot.
Alkalmassági minimum követelmények:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
a) a mérleg szerinti eredménye a felhívás megküldését megelőző kettő (2) lezárt üzleti év
bármelyikében negatív volt.
b) a saját tőkéje a felhívás megküldését megelőző kettő (2) lezárt üzleti év bármelyikében
kisebb volt, mint a jegyzett tőkéje.
Igazolás módja:
M/1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 év, - a jelen közbeszerzés tárgyához hasonló (jégpálya
üzemeltetés és tartozékok szállítása) - munkáinak ismertetését, valamint a szerződést kötő
másik fél által írásban kiadott referenciaigazolást/referencianyilatkozatot.
A referenciaigazolás(ok)nak/referencianyilatkozat(ok)nak tartalmaznia kell legalább a
szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid ismertetését, az
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt.
Alkalmassági minimum követelmények:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás
megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, összességében legalább:
15.000.000,- jégpálya tartozékok szállítása és vagy jégpálya üzemeltetése tárgyú
referenciával. Az alkalmassági előírás(ok) több referenciával is teljesíthetők.
13) Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő:
2015. november hó 13. napja 10.00 óra
14) Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe:
Az ajánlatokat zárt borítékban (dobozban) közvetlenül vagy postai úton kell eljuttatni
Füzesabony Város Önkormányzatához (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.) az ajánlattételi
határidő lejártáig. Közvetlen leadás munkanapokon 8.00 és 15.00 között lehetséges, kivéve a
pénteket, amikor 8.00 és 12.00 között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napját,
amikor 8.00 és az ajánlattételi határidő lejártának időpontja között.
A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat
valamely példánya kivehető.
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Az ajánlat példányainak roncsolás nélkül nem bontható kötésének biztosítania kell az ajánlat
példányainak változtathatatlanságát, vagyis hogy az ajánlatból lap, roncsolás nélkül ne legyen
kivehető, illetve betehető. (Ennek alapján a spirálozás és az irattartóba lefűzés csak akkor
fogadható el, ha a lapokat további rögzítéssel is ellátták, pl. a lapokat zsineggel átfűzték és a
zsineg két végét a jelentkezés oldalaihoz roncsolás nélkül nem oldható módon (pl. etikett
címkével leragasztás és a címke lebélyegzése) rögzítették.
Az ajánlat példányait (azok minden lapját) roncsolás nélkül nem bontható módon kell
összefűzni (zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával, az ajánlat első vagy
hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a
matricán legyen).
A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek:
ajánlatkérő neve és címe,
ajánlattevő neve és címe,
az ajánlat tárgya: Füzesabony jégpálya beszerzés
megjegyzés: „Ajánlat - 2015. november hó 13. napján 10:00 óra előtt felbontani
tilos!”
A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban,
példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. Az bekezdés felhívásban megjelölt
helyszínen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Határidőben benyújtott az az ajánlat, amelyet legkésőbb a határidő lejártának időpontjában a
benyújtás helyeként megjelölt címen igazoltan átvettek
A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása
céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.
15) Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés:
Magyar. Az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.
16) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye,
ideje:
Az ajánlatok bontásának helye:
Füzesabony Város Önkormányzata 3390 Füzesabony, Rákóczi u.48.
Időpontja:
2015. november hó 13. napja 10.00 óra
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A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek: ajánlatkérő, az eljárásban
közreműködőként eljáró szervezet, az ajánlattevő képviselői, valamint a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői.
17) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap.
18) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja:
19) Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információt:
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a teljesítési véghatáridő tekintetében késedelmi kötbért kíván
érvényesíteni. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses
ellenérték 10%-át nem haladhatja meg. A kötbér mértéke a kesedelemmel érintett napok
vonatkozásában a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a. Ajánlatkérő a kötbérmaximum
elérését követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén az Ajánlatkérő a késedelmi kötbérrel
megegyező mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható
okból meghiúsul, abban az esetben a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a.
20) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
–
21) Az eljárás jogcíme:
A Kbt. 122/A. § (1) bekezdés.
22) A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő az eljárás során lehetőséget biztosit a hiánypótlásra a Kbt. 67.§-ban foglaltaknak
megfelelően.
23) Egyéb információk:
1.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) es b)
pontjaiban foglaltakra.

2.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3), illetve (5) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan.
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3.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva, papír alapon, roncsolás mentesen nem
bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva
kell, 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti"
megjelölésnek. Az ajánlatot 1 példányban, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható
formátumban, elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni:
„Füzesabony jégpálya beszerzése - Ajánlat”

4.

A Felhívásban és a dokumentációban előirt nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat a dokumentációban meghatározott sorrendben, az elhelyezési
utasításokat megfelelően betartva kell az ajánlathoz csatolni a tartalomjegyzék
tagolódásának megfelelően.

5.

Ajánlatkérő 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.

6.

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy vagy
személyek aláírási címpéldányát másolati példányban. Amennyiben az ajánlat a
cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott aláírásával kerül benyújtásra, a
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

7.

Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagot is magyar
nyelven kell elkészíteni. Az eredetileg idegen nyelven készült anyagokat – kivéve
prospektusokat, katalógusokat – a Kbt. 36. § (3) bekezdés szerinti felelős magyar
nyelvű fordításával, vagy ajánlattevő általi felelős fordításával ellátva kell az ajánlathoz
csatolni.
Kiegészítő tájékoztatás:Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást
megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet e-mailben a kozbeszerzes@legalexpert.hu
címen. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Füzesabony jégpálya
beszerzése”. A feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg
kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely),
kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus
levelezési cím.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés
útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az bekezdés határidő lejárta előtt ésszerű időben,
legkésőbb az bekezdés határidő lejárta előtt három nappal adja meg faxon, postai úton,
közvetlen kézbesítés útján, vagy e-mailen. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet
az bekezdés határidő lejárta előtti hatodik napnál később nyújtották be, ajánlatkérő
fenntartja annak jogát, hogy a kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg, ha annak
elkészítése és megküldése még az bekezdés határidő letelte előtt lehetséges.
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Ajánlatkérő részéről csak a Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda által küldött értesítés,
tájékoztatás minősül az ajánlatkérő hivatalos értesítésének, tájékoztatásának.
A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik,
ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a
megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő
által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni
és az ajánlatkérőnek jelezni.
8.

Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja ajánlattevők részére, hogy
tájékozódjanak az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a
fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyen és
a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

9.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki tartalmat az ajánlatkérési dokumentáció
tartalmazza.

10.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
megajánlott eszközök a dokumentációban előírtaknak megfelelőek.

24) Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja:
2015. október hó 29. napján
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