Dr. Nyiri Csaba

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Adapterek és pótkocsi beszerzése az "Élőhely-védelem és helyreállítás a Kis-Balaton
medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00026
azonosító számú projekt keretében

2020.

Budapest
Tisztelt Ajánlattevő!
Kérjük, hogy az ajánlati felhívás részletes áttanulmányozását követően, annak kiegészítéseként
jelen közbeszerzési dokumentumok tartalmát is gondosan tanulmányozzák át a megfelelő
ajánlattétel érdekében.
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS
1.

A dokumentumokban előforduló kifejezések a Kbt. szerint értendőek.

2.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával
ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendeletben, a Kbt.ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre
tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal
(elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő. Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő
úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és dokumentációban tett
előírásokat.
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3.

A dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával
kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a
közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem
annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt
beszerzés céljára. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

4.

A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja a felhívásban rögzítettek
szerinti EKR-be történő feltöltés.

5.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a dokumentációt
ajánlattevőként egy (közös) ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó veszi
át.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
13. § (2)-(3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

6.

A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét.
Ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy
a dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét.

7.

Jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt
dokumentumokat az az EKR-en keresztül küldi meg a gazdasági szereplőknek a 424/2017.
(XII.19.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSRA VONATOKOZÓ INFORMÁCIÓK
1.

A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást
kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint,
kizárólag írásban kérhető az EKR-en keresztül. Az egyéb helyen benyújtott kérdést
Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, és nem vállal felelősséget ezen kérdések
megválaszolásáért. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében
megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt.
szabályozása értelmében az Ajánlatkérő alkalmazottai nem jogosultak az eljárással
kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre
tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást megtagadja.

2.

Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint adja meg. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. A kapcsolattartó személlyel közöltek az
ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában
joghatályos közlésnek minősülnek.

3.

A kiegészítő tájékoztatások átvételének, illetve megismerésének elmulasztása esetén az
ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokban szereplő
információkat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. Bármilyen mulasztás, amelyet az
Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő információt olyan ügyekről, amelyek
befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel az Ajánlattevőt –
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amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, kötelezettségek és
felelősségek alól, amelyek a szerződés teljesítése szerint reá hárulnak a feladat megfelelő
ellátása során.
4.

Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják az ajánlati
felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, és annak minden kiegészítését, amely az
ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat
szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely
bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit, vagy
a tevékenység elvégzését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyert.

5.

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok
részévé válnak. A kiegészítő tájékoztatás(ok) a közbeszerzési dokumentumok részeként
tekintendők, azzal együtt kezelendők.

6.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ő viseli annak
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságból adódik, amelyet ajánlattevőnek a tőle
elvárható szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna, de a kiegészítő
tájékoztatás kérés keretében nem jelzett.

7.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében,
a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az
ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan
értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb
jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az Igazságügyi Minisztérium,
valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást.

AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
1.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevőt
terhelik. Az ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért,
amelyek a helyszín esetleges megtekintésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban az ajánlattevőnél merültek fel. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem
kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy
egészben történő megtérítésére.

2.

A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
ajánlattevőnek nincs joga az ajánlatkérővel szemben semmilyen jogcímen az ajánlat
elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerült
költségeire vonatkozóan igényt támasztani.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
1.

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). A közös ajánlattevők
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

3

2.

Közös ajánlattétel eseten az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös
ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt
egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös
ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.

3.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, így különösen:
a) a közös ajánlattétel kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Ahol e törvény az
ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás
[72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését,
tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg
b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;
c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek;
d) a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.

4.

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő
részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat.
A közös ajánlattevők feladata, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően
rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös
ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az
ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.

5.

Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél
különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges –
valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak
el a kizáró okokra vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor.

AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
1.

A közbeszerzési dokumentum dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az
érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott
dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az
ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék.
Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja az ajánlatot
megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és
formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és
benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot
tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az Ajánlatkérő,
illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának
megállapítására.

2.

Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és
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igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges
tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.
3.

A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk
következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.

4.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen benyújtás előtt módosítást hajtottak végre, az
aláíró személy a módosításnál is kézjegyével lássa el.

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK
1.

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva kell benyújtani magyar
nyelven az EKR rendszeren keresztül. Az elektronikus példánynak az ajánlat eredeti
példányáról készített, jelszó nélkül AcrobatReader programmal olvasható, PDF
kiterjesztésűnek kell lennie. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát folyamatos
oldalszámozással kell ellátni és a ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó
tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a ajánlat
beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

2.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a részvételre
jelentkező által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró
személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell
ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.

3.

Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az elejére tartalomjegyzéket csatoljon, mely
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

EGYÉB TUDNIVALÓK AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
1.) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Az Ajánlatkérő előírja az olyan
nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), ennek módja az, hogy ajánlatkérő
köteles elfogadni az olyan dokumentumot, amely elektronikus okiratként megfelel a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
2.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a
cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást szintén csatolni kell.
3.) Az 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 a 79. § (1) bekezdése szerinti
összegezésben megjelölte.
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4.) Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb
ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69.
§ (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására.
5.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
6.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar
nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell
az ajánlattevő általi magyar fordítást is.
7.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). A közös ajánlattevők
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni
jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az
együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt,
hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással
és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott
együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők működésére vonatkozó teljes
megállapodását hiánytalanul tartalmazza. Egyebekben Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 35. §-ban, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltakra.
8.) A különböző devizák forintra történő átszámítása esetében a Magyar Nemzeti Banknak az
ajánlattételi felhívás megjelenésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama
alapján kell átszámítani magyar forintra. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni.
9.) A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5)
bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal
egyenértékű megajánlást és teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint. Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek ajánlatukban
megfelelő módon bizonyítaniuk kell. Az ajánlattevőknek az ajánlatukban – megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel – bizonyítaniuk kell, hogy az általuk megajánlott
termék megfelel az ajánlatkérő által a termékre vonatkozóan meghatározott
követelményeknek. Megfelelő eszköz lehet különösen ajánlattevő által a termék részletes
specifikációjáról (termékjellemzők) szóló termékleírás, a gyártótól származó műszaki
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. A
dokumentumot olyan tartalommal, továbbá olyan jelöléssel kell becsatolni, hogy abból
egyértelműen megállapítható legyen, hogy az mely részre vonatkozik. Ajánlatkérő
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az egyenértékűséget ajánlatukban
megfelelő módon nem bizonyítják, úgy ajánlatkérő hiánypótlás keretében ezen hiányosság
pótlására az ajánlattevőket fel fogja hívni.
SZERZŐDÉSTERVEZET
1.

A közbeszerzési dokumentumok részeként, de külön dokumentumban kerül csatolásra,
illetve megküldésre. Tartalmazza jelen eljárás nyertesével megkötendő szerződés
tervezetét. A szerződéstervezetet nem szükséges az ajánlathoz csatolni, benyújtását
ajánlatkérő nem kéri.
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER

A
részszempontok
súlyszámai

Az elbírálás résszempontjai
1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF, előny az
alacsonyabb):
2. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező
12 hónap felett (hónap / a megajánlható többlet
jótállás min. 0 hó, max 24 hó, előny a magasabb
csak egész szám ajánlható meg)

90
10

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere: az
1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz.
melléklet.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
A fordított arányosítás képlete: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az értékelés a 2. részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ
2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás
alkalmazásával történik. Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő a 12 hónap kötelező
jótállást. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag egész hónapokra
tehető ajánlat, tört hónap megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. A 24 hónap feletti
megajánlást a lehetséges maximális ponttal (10 pont) értékeli az ajánlatkérő.
Az egyenes arányosítás képlete: P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlattevőnek a felolvasólapon a következőképpen kell megadnia megajánlását:
Minimum megajánlás 12 hónap, amennyiben Ajánlattevő a minimum 12 hónapon felül
 0 hónap többlet jótállást vállal, akkor a felolvasólapon 0 hónapot kell
szerepeltetnie,
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 1 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 2 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 3 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 4 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 5 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 6 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 7 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 8 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 9 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 10 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 11 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 12 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 13 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 14 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 15 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 16 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 17 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 18 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 19 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 20 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 21 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 22 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 23 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,
 24 hónap többlet jótállást
szerepeltetnie,

vállal, akkor a felolvasólapon 1 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 2 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 3 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 4 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 5 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 6 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 7 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 8 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 9 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 10 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 11 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 12 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 13 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 14 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 15 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 16 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 17 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 18 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 19 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 20 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 21 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 22 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 23 hónapot kell
vállal, akkor a felolvasólapon 24 hónapot kell
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A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az
ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. A legmagasabb pontszámot elérő
érvényes ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak.
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MŰSZAKI LEÍRÁS
1. rész: 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
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.
2. rész: 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.
3. rész: 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
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-

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.
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TARTALOMJEGYZÉK
Dokumentum
A Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő felolvasólap.
EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni!
A Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, eredeti
példányban.
EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni!
A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat
A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az
ajánlatban.
EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni!
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben)
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni!
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni!
Az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
(adott esetben)
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat.
EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni!
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 67. § (3) bekezdés szerinti
nyilatkozata (adott esetben)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata (adott
esetben)
Aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta
Meghatalmazás (adott esetben)
Ajánlattevő nyilatkozata a fordításért vállalt felelősségről. (adott esetben)
Üzleti titokká nyilvánításra vonatkozó nyilatkozat és adott esetben indokolás
EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni!
Szakmai ajánlat műszaki leírás alapján Ajánlattevő köteles szakmai ajánlatot
benyújtani, melyből egyértelműen megállapítható a megajánlott gép
vonatkozásában a jelen felhívásban részletezett specifikációknak való
megfelelés, továbbá a konkrét típusmegjelölés és a származási hely.
Árrészletező az eljárás 3. része vonatkozásában
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oldalszám

Képviselő ajánlattevő megjelölése1
Adapterek és pótkocsi beszerzése az "Élőhely-védelem és helyreállítás a Kis-Balaton
medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon” című,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt keretében” tárgyú eljárás
……..része vonatkozásában
Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdése alapján
nyilatkozzuk, hogy az alábbi ajánlattevők közösen nyújtanak be ajánlatot és maguk közül a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt
jelölik és hatalmazzák meg:2
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő
nevében aláírásra
jogosult képviselő
neve:
Ajánlattevő
jogosult-e a közös
ajánlattevők
nevében
eljárni,
igen / nem3
igen / nem
igen / nem
azokat képviselni
(csak
az
egyik
ajánlattevő
jelölhető
meg
„igennel”):
A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása:
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

1

Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös részvételre jelentkezőnek alá kell írnia.
A táblázat szabadon bővíthető.
3
A megfelelő aláhúzandó. Csak egy képviselő részvételre jelentkező jelölhető meg.
2
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Nyilatkozat fordításról
Adapterek és pótkocsi beszerzése az "Élőhely-védelem és helyreállítás a Kis-Balaton
medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00026
azonosító számú projekt keretében” tárgyú eljárás ……..része vonatkozásában
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő
képviseletében a fenti tárgyban indított Kbt. Harmadik Része szerinti nyílt eljárásban ezúton
nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a
fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.
Kelt: …………………

…………………………………..………………..
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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Nyilatkozat a referenciáról
Adapterek és pótkocsi beszerzése az "Élőhely-védelem és helyreállítás a Kis-Balaton
medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00026
azonosító számú projekt keretében” tárgyú eljárás ……..része vonatkozásában
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése4) ………………………. (ajánlattevő / közös
ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye5) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben
összesen végzett referenciamunká(i)nk az alábbi(ak) volt(ak):
Alkalmassági követelmény: FELHÍVÁS SZERINT
A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe:
A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja):
A referenciát adó neve, elérhetősége:
A szállítás tárgya és az ellenszolgáltatás összege (az
alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően
részletezett tartalommal:
Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e:

Igen / Nem

Jelen nyilatkozatot a fenti tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlatrészeként
teszem.
Kelt: …………………
…………………………………..………………..
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

4 Nem kívánt rész törlendő!
5 Nem kívánt rész törlendő!
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Ajánlattevő árrészletezője a beszerzendő utánfutó forgalomba hozatalával kapcsolatban
Adapterek és pótkocsi beszerzése az "Élőhely-védelem és helyreállítás a Kis-Balaton
medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00026
azonosító számú projekt keretében” tárgyú eljárás 3. része vonatkozásában
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő
képviseletében a fenti tárgyban indított Kbt. Harmadik Része szerinti nyílt eljárásban az
alábbiak szerint nyilatkozom:
Ajánlatkérő által számla ellenében fizetendő díj tartalmazza a beszerezni kívánt eszköz és
tartozékainak (beleértve az utánfutót is) teljes vételárát és valamennyi egyéb adót, díjat és
költséget (regisztrációs adó, üzembe helyezés díja, forgalomba helyezés költsége, stb.) is,
továbbá a Ajánlatkérő nevére szóló végleges forgalomba helyezés költségeit.
Ajánlattevő a megajánlott eszközre vonatkozó ajánlati árát az alábbi bontásban részletezi:
Költség megnevezése:

Nettó ár (Ft)

ÁFA (Ft)

- Bálaszállító pótkocsi ára minden kért
felszereltséggel:
- Regisztrációs adó
- Hatósági és egyéb üzembehelyezési
díjak:
ÖSSZESEN

Kelt: …………………

…………………………………..………………..
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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Bruttó ár
(Ft)

Nyilatkozat a referenciáról
”Adapterek és pótkocsi beszerzése az az "Élőhely-védelem és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy
kistájakon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt keretében” tárgyú eljárás ……..része vonatkozásában
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő /
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése6) ………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet székhelye7) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 (három) évben összesen végzett referenciamunká(i)nk az alábbi(ak) volt(ak):
Alkalmassági követelmény: FELHÍVÁS SZERINT

Jelen nyilatkozatot a fenti tárgyában indított
közbeszerzési eljárásban, az ajánlatrészeként
teszem.

A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe:
A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja):
Kelt: …………………
A referenciát adó neve, elérhetősége:
A szállítás tárgya és az ellenszolgáltatás összege (az
alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően
részletezett tartalommal:
Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
Igen / Nem
a szerződésnek megfelelően történt-e:
…………………………………..………………..
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

6 Nem kívánt rész törlendő!
7 Nem kívánt rész törlendő!
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SZAKMAI AJÁNLAT
műszaki specifikációk
”Adapterek és pótkocsi beszerzése az az "Élőhely-védelem és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy
kistájakon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt keretében” tárgyú eljárás 1. része vonatkozásában
1. rész: 1 db kalapácsos zúzó
Kérjük megadni az alábbi paramétereket az elvárt és a megajánlott adatok, információk összehasonlíthatósága érdekében.
Ajánlattevő ajánlata
Ajánlatkérő által elvárt minimum paraméterek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
nyomatékhatárolós és szabadonfutós kardántengellyel

Megfelel
(igen/nem)
-

Megajánlott konkrét paraméterek, adatok

Kelt: …………………
…………………………………..………………..
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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SZAKMAI AJÁNLAT
műszaki specifikációk
”Adapterek és pótkocsi beszerzése az az "Élőhely-védelem és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy
kistájakon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt keretében” tárgyú eljárás 2. része vonatkozásában
2. rész: 1 db front kalapácsos zúzó
Kérjük megadni az alábbi paramétereket az elvárt és a megajánlott adatok, információk összehasonlíthatósága érdekében.
Ajánlattevő ajánlata
Ajánlatkérő által elvárt minimum paraméterek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Megfelel
(igen/nem)
-

Megajánlott konkrét paraméterek, adatok

Kelt: …………………
…………………………………..………………..
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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SZAKMAI AJÁNLAT
műszaki specifikációk
”Adapterek és pótkocsi beszerzése az az "Élőhely-védelem és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy
kistájakon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt keretében” tárgyú eljárás 3. része vonatkozásában
3. rész: 1 db bálaszállító pótkocsi
Kérjük megadni az alábbi paramétereket az elvárt és a megajánlott adatok, információk összehasonlíthatósága érdekében.
Ajánlattevő ajánlata
Ajánlatkérő által elvárt minimum paraméterek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Megfelel
(igen/nem)

Megajánlott konkrét paraméterek, adatok

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

Kelt: …………………
…………………………………..………………..
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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