ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000810412020
E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Adapterek és pótkocsi beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

19646/2020

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 16

Város:

Csopak

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU213

Dr.

Nyiri

kozbeszerzes@nyirilaw.hu

Telefon:

EKRSZ_1188933
1

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

8229

Ország:

Magyarország

Csaba
+36 17948450

Fax:

+36 17948450

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

https://www.bfnp.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés

EKR000810412020

2020.11.04 09:43:52

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000810412020/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
Igen

a fent említett cím:

Nem

másik cím: (adjon meg másik címet)

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000810412020/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Adapterek és pótkocsi beszerzése
EKR000810412020

II.1.2) Fő CPV-kód:
16000000-5

II.1.3) A szerződés típusa:

Árubeszerzés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db kalapácsos zúzó
-

minimum 300 cm-es munkaszélesség
TLT fordulat 540 1/min
Kalapácsok száma min. 28 db
a rotor tengely meghajtása ékszíjas
működtetése az erőgépről kardántengellyel történjen
Szintezőhenger - Cat II függesztés háromponton
szállítási szélesség: 325 cm
Súly min.: 900kg

EKR000810412020

Nem

-

nyomatékhatárolós és szabadonfutós kardántengellyel

1 db front kalapácsos zúzó
-

minimum 240 cm-es munkaszélesség
TLT fordulatszám: 1000 ford/perc
Tarlómagasság: fokozatmentesen állítható
Zúzókések száma min.: 22 db
Szállítási szélesség: 265 cm
Súly min.: 800kg
nyomatékhatárolós és szabadonfutós kardántengellyel

1 db bálaszállító pótkocsi
-

Háromtengelyes körbála szállító pótkocsi
Össztömeg 18.000kg
Min. Platóméret 9,5 m x 2,4m
1,2 m-es platóhosszabbítás (a min. 9,5 m-es platóméreten felül)
Rakfelület és az alváz teljes felületén tűzihorganyzott
Abroncsméret 340/65r18
Kétkörös légfék
Bálatámasztó rács elől és hátul
Pótkerék (2db)
Műszaki vizsgával

Nyertes Ajánlattevő feladatai:
- Ajánlatkérő részére az eszközt a saját költségén a teljesítés helyére leszállítja és tulajdonjogát az Ajánlatkérő részére átruházza,
- eszközt összeszereli, beállítja, üzembe helyezi, továbbá hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való
állapotban átadja, továbbá a jótállási időtartam alatti jótállási kötelezettségeket (szervizelés és javítás) teljesíti, Felhívjuk ajánlattevők
figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

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 vonatkozó információk
Igen

Részajánlat tételre lehetőség van

valamennyi részre

Ajánlatok benyújthatók
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - 1 db kalapácsos zúzó

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU223 Zala

A teljesítés helye:

Zala megye Kis-Balaton kutatóház (Keszthely-Fenékpuszta 0401/2. hrsz.).

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db kalapácsos zúzó
-

minimum 300 cm-es munkaszélesség
TLT fordulat 540 1/min

EKR000810412020

-

Kalapácsok száma min. 28 db
a rotor tengely meghajtása ékszíjas
működtetése az erőgépről kardántengellyel történjen
Szintezőhenger - Cat II függesztés háromponton
szállítási szélesség: 325 cm
Súly min.: 900kg
nyomatékhatárolós és szabadonfutós kardántengellyel

Nyertes Ajánlattevő feladatai:
- Ajánlatkérő részére az eszközt a saját költségén a teljesítés helyére leszállítja és tulajdonjogát az Ajánlatkérő részére átruházza,
- eszközt összeszereli, beállítja, üzembe helyezi, továbbá hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való
állapotban átadja, továbbá a jótállási időtartam alatti jótállási kötelezettségeket (szervizelés és javítás) teljesíti, Felhívjuk ajánlattevők
figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (hónap /
megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max. 24 hó, előny a magasabb, csak
egész szám ajánlható meg)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (Ft)

90

II.2.6) Becsült érték:
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:

3

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

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:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

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 információk
Igen

EKR000810412020

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

II.2.13) További információ:
Finanszírozási mód: utófinanszírozás Finanszírozási mérték: 100% támogatás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - 1 db front kalapácsos zúzó

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU223 Zala

Zala megye Kis-Balaton kutatóház (Keszthely-Fenékpuszta 0401/2. hrsz.).

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db front kalapácsos zúzó
-

minimum 240 cm-es munkaszélesség
TLT fordulatszám: 1000 ford/perc
Tarlómagasság: fokozatmentesen állítható
Zúzókések száma min.: 22 db
Szállítási szélesség: 265 cm
Súly min.: 800kg
nyomatékhatárolós és szabadonfutós kardántengellyel

Nyertes Ajánlattevő feladatai:
- Ajánlatkérő részére az eszközt a saját költségén a teljesítés helyére leszállítja és tulajdonjogát az Ajánlatkérő részére átruházza,
- eszközt összeszereli, beállítja, üzembe helyezi, továbbá hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való
állapotban átadja, továbbá a jótállási időtartam alatti jótállási kötelezettségeket (szervizelés és javítás) teljesíti, Felhívjuk ajánlattevők
figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (hónap /
megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max. 24 hó, előny a magasabb, csak
egész szám ajánlható meg)
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Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (Ft)

90

II.2.6) Becsült érték:
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

EKR000810412020

Időtartam hónapban:

3

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 eljárás 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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

II.2.13) További információ:
Finanszírozási mód: utófinanszírozás Finanszírozási mérték: 100% támogatás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - 1 db bálaszállító pótkocsi

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU223 Zala

A teljesítés helye:

Zala megye Kis-Balaton kutatóház (Keszthely-Fenékpuszta 0401/2. hrsz.).

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db bálaszállító pótkocsi
-

Háromtengelyes körbála szállító pótkocsi
Össztömeg 18.000kg
Min. Platóméret 9,5 m x 2,4m
1,2 m-es platóhosszabbítás (a min. 9,5 m-es platóméreten felül)
Rakfelület és az alváz teljes felületén tűzihorganyzott
Abroncsméret 340/65r18
Kétkörös légfék
Bálatámasztó rács elől és hátul
Pótkerék (2db)
Műszaki vizsgával

Nyertes Ajánlattevő feladatai:
- Ajánlatkérő részére az eszközt a saját költségén a teljesítés helyére leszállítja és tulajdonjogát az Ajánlatkérő részére átruházza,
- eszközt összeszereli, beállítja, üzembe helyezi, továbbá hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való
állapotban átadja, továbbá a jótállási időtartam alatti jótállási kötelezettségeket (szervizelés és javítás) teljesíti, Felhívjuk ajánlattevők

EKR000810412020

figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (hónap /
megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max. 24 hó, előny a magasabb, csak
egész szám ajánlható meg)

10

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (Ft)

90

II.2.6) Becsült érték:
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
3

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 eljárás 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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

II.2.13) További információ:
Finanszírozási mód: utófinanszírozás Finanszírozási mérték: 100% támogatás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

EKR000810412020

Igen

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b)
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosáról olyképpen, hogy a nyilatkozat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a gazdasági szereplőket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel,
az illetékes adóés vámhivatal igazolása vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolás
alapján ellenőrzi. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy e
nyilatkozatot már az ajánlatban be kell nyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban
Ajánlatkérő köteles elfogadni , ha 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 tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak ( felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes
formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része " egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az
ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a
82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem
határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő nem ír elő szakmai alkalmassági minimumkövetelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő nem ír elő szakmai alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1 Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya
szerinti áruszállításhoz kapcsolódó igazolás/referencianyilatkozat benyújtásával, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a)
pontjára, a 21/A. § és a 23. § alapján legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, valamint az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2 Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a termék olyan magyar nyelvű
leírását, amelyből a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése
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szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg
alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell
nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasságát olyan referenciával kívánja alátámasztani, amely közös ajánlattevőként történő teljesítésre
vonatkozik, ajánlatkérő azt a teljesítést fogadja el, amely közös ajánlattevőként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági
feltételt, ezért ajánlattevőnek ilyen esetben meg kell adnia a saját teljesítés arányát is. A Kbt . 65. § (7) bekezdése szerint az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell
az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik/rendelkezett az eljárást indító hirdetmény feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával az alábbiak szerint:
- az első rész vonatkozásában legalább nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő összegű kalapácsos zúzó
- a második rész vonatkozásában legalább nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő összegű front kalapácsos zúzó
- a harmadik rész vonatkozásában legalább nettó 3.000.000,- Ft-ot elérő összegű bálaszállító pótkocsi
szállítására vonatkozó referenciával.
M/2 Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a megajánlott termékek vonatkozásában olyan magyar nyelvű leírással,
amelyből a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek: késedelmi: nettó vételár 0,5%-a/naptári nap, maximum nettó vételár 15%-a; meghiúsulási nettó vételár 30%-a. Jótállás:
átadás-átvétel napjától számított kötelező 12 hónap, plusz vállal “x” hónap többlet jótállás (értékelési szempont) Részletesen a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kifizetés (elszámolás) pénzneme: (HUF) Forint, ajánlati ár kizárólag Ft-ban adható részszámlázás nincs. Előleg nincs A teljesített
áru ellenértékét ajánlatkérő a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt. 135.§ (1) szerint teljesíti, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon
belül, banki átutalással. Késedelmi kamatra, behajtási költségátalányra a Ptk. 6:155.§ irányadó. Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és
(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 169311:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

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
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Nem

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

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére 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)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum, helyi idő:

2020.11.16

14:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.11.16

16:00

Hely:

EKR informatikai rendszer (www.ekr.gov.hu)

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § alapján. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés] Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424
/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében foglaltakra.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Nem

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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.

Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0

-

10

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ajánlati árat Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a többletjótállást az egyenes arányosítás módszerével értékeli.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk:
1.) A Kbt. 56. §-ra tekintettel az Ajánlattételi Felhívásban, illetőleg a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az EKR-ben. 2.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei. 3.) Az ajánlatot az EKR rendszerben kell
benyújtani. A csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak jelszó nélkülinek, AcrobatReader programmal
olvashatónak, PDF kiterjesztésűnek kell lenniük. Ajánlatkőr felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11. § (2
)-(3) bekezdésében foglaltakra. 4.) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 5.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárásban az irányadó jog a
magyar jog. 6.) Az ajánlatnak felolvasólapot [EKR űrlap] kell tartalmaznia, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő
nevét, címét, telefon- és faxszámát, továbbá az értékelési szempont szerint értékelésre kerülő adatokat. 7.) A gazdasági szereplő az
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ
vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a
424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltakra. 8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontja szerinti eredménytelenségi okot. 9.) A tárgyi közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Dr.
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Nyiri Csaba (lajstromszám: 00289). 10.) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a legjobb
ár-érték arány szerint értékeli a megadott értékelési szempontok alapján.
12. Ajánlattevők az alábbi szervezettől kaphatnak felvilágosítást a Kbt. 73. § (4) bekezdésébe szerinti követelményekről:
környezetvédelmi kérdésekben: Agrárminisztérium szociális kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma munkajogi
kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Igazságügyi Minisztérium

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020.11.02

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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