AJÁNLATI FELHÍVÁS
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város/Község: Budapest
Postai irányító- Ország: HU
szám: 1149
Telefon: +36-1-469-4144
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: főigazgató
E-mail:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: +36-1-469-4144

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
X Minisztérium vagy egyéb nemzeti
vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy
nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):

Általános közszolgáltatások
X Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
igen
nem X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szolgáltatási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés
vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Bérlet

A teljesítés helye

NUTS-kód

Részletvétel

c) Szolgáltatásmegrendelés
X
Szolgáltatási kategória
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(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv
II. mellékletében)

Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye

A teljesítés helye
Az ajánlattevő magyarországi
telephelye(i)

NUTS-kód

NUTS-kód

HU 101
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II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
létrehozása

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR)

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben

vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
VAGY:

Pénznem:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
Különböző tűzoltóságok üzemeltetésében lévő, különböző gyártmányú, típusú, évjáratú és műszaki állapotú gépjárműfecskendő felújítására vonatkozó szolgáltatás teljesítése, (amely magában
foglalja a gépjárműfecskendő hibafeltárását, a szükséges javítások, alkatrészcserék, alkatrészfelújítások, alkatrész-karbantartások elvégzését, illetve a szükséges alkatrészek, segédanyagok biztosítását az ajánlati dokumentációban meghatározott technológia alapján), valamint a gépjárművek hatósági vizsgáinak (műszaki és környezetvédelmi felülvizsgálat) érvényesítésére, illetve a 31/2001.
(XII. 19.) BM rendeletben előírt felülvizsgálat érvényesítésére vonatkozó szolgáltatás teljesítése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy

Fő szójegyzék
50117000-8

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
-

-

50117300-1
További
tárgy(ak)
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
nem

igen X
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II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen
nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen
nem X
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
2 db Steyr típusú Bronto TLF2000 felépítményű gépjárműfecskendő,
1 db Steyr típusú Rosenbauer TLF4000 felépítményű gépjárműfecskendő,
1 db Steyr típusú Rosenbauer TLF4000 AT felépítményű gépjárműfecskendő,
1 db Mercedes típusú Rosenbauer TLF4000 AT felépítményű gépjárműfecskendő,
1 db Mercedes típusú Rosenbauer TLF2000 AT felépítményű gépjárműfecskendő,
Összesen: 6 db gépjárműfecskendő
továbbá opcionálisan:
1 db Mercedes típusú Rosenbauer TLF4000 AT-II felépítményű gépjárműfecskendő,
1 db Steyr típusú Rosenbauer TLF4000 felépítményű gépjárműfecskendő,
1 db Rába típusú Rosenbauer TLF4000 felépítményű gépjárműfecskendő,
Összesen: 3 db gépjárműfecskendő

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY:

és

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

között
igen x

Pénznem:

nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: az opcióként megjelölt gépjárműfecskendő felújítása szükségességének egyeztetése a Tűzoltóság képviselőivel folyamatban van
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: 6 vagy napokban:
(a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és

között
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Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban:
vagy napokban:
(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 24 vagy napokban:
VAGY: kezdés
befejezés

/

/

(a szerződés megkötésétől számítva)

(nap/hó/év)
. (nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Előlegfizetés nem lehetséges. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Magyar Államkincstáron keresztül történő átutalással történik, figyelembe véve a Kbt. 305. § (3) bekezdés vonatkozó
előírásait. Kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben): Ajánlatkérő a nyerteseknek nem írja elő gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
nem X
(adott esetben)

igen

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
III.2.1.1 Ajánlatkérő ajánlattevőt kizárja az eljárásból:
• ha ajánlattevővel vagy valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll;
• ha ajánlattevővel vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
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kívánt valamelyik alvállalkozóval (a továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó) vagy valamelyik
erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a
Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
III.2.1.2 Kizáró okok igazolási módjai:
• Az ajánlatban a Kbt. 60. § (1) bekezdése és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti
kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrást nyújtó
szervezet a Kbt. 63. (1) bekezdés a) pontja szerint nyilatkozni köteles, továbbá azt igazolni
jogosult a Kbt. 63. §, valamint a Kbt. 63/A. § (4) bekezdés alapján, a dokumentáció II.
Útmutató fejezetben részletezetteknek megfelelően.
•

Ha az ajánlatban nem igazolta, az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlattevőnek, a 10% feletti alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az eljárás eredményhirdetését követő
nyolc napon belül kell igazolni a Kbt. 63. § és a 63./A § (4) bekezdés szerint, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá (Kbt.
63. (1) bekezdés b) pontja).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
és a megkövetelt igazolási mód:
(adott esetben):
A) Az alkalmasság igazolására az ajánlathoz
B) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
csatolni kell az alábbiakat:
A.1 A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapB.1 Az ajánlattevő vagy valamelyik 10% feján az ajánlattevő, valamint a 10% feletti alletti alvállalkozó valamelyik számláján a
vállalkozó valamennyi számlavezető pénzinpénzintézeti nyilatkozat szerint (a nyilatkozat
tézetének - az ajánlattételi határidő lejártának
kiállításának dátumát megelőző egy év (12
napját megelőző 60 napnál nem régebbi kelhónap) során) 30 napot meghaladó sorban áltezésű – nyilatkozata (eredeti vagy hiteles
ló tétel volt.
másolati példányban) az alábbi tartalommal:
- ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó(k) bankszámlaszáma(i),
- mióta vezeti az ajánlattevő/10%
feletti alvállalkozó(k) bankszámláját,
- az ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó számláján volt-e 30 napot
meghaladó sorban álló tétel a nyilatkozat kiállításának dátumát
megelőző egy év (12 hónap) során.
A.2 A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő, valamint a 10% fölötti alvállalkozó előző két lezárt üzleti évére (2007.
és 2008., eltérő üzleti év esetén az utolsó kettő lezárt üzleti év) vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény-kimutatás és a mérleg hiteles másolata,
ha az ajánlattevő/10% fölötti alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga előírja közzé-

B.2 Az ajánlattevő vagy valamelyik 10% feletti alvállalkozó mérleg szerinti eredménye
az előző két lezárt üzleti év (2007. és 2008.,
eltérő üzleti év esetén az utolsó kettő lezárt
üzleti év) mindegyikében negatív volt.
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tételét.
A.3 A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja szerint
az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó(k)
nyilatkozata eredeti példányban a beszerzés
tárgya szerinti tevékenységből (gépjárműfecskendő felújítás, tűzoltás-technikai berendezések felújítása, javítása, karambolos gépjárműjavítás, nagyjavítás, fődarab javítás, felülvizsgálat, az ezekhez szükséges alkatrészek, segédanyagok biztosítása) származó, az
ajánlati felhívás közzétételét megelőző 3 évi
(36 hónap) forgalomról (nettó árbevételről),
(3 x 12 hónap) bontásban. (A 3 év nem naptári évet jelent!)

B.3 Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek az ajánlati felhívás közzétételét megelőző 3 év (3 x
12 hónap) valamelyikében a beszerzés tárgya
szerinti tevékenység (gépjárműfecskendő felújítás, tűzoltás-technikai berendezések felújítása, javítása, karambolos gépjárműjavítás,
nagyjavítás, fődarab javítás, felülvizsgálat, az
ezekhez szükséges alkatrészek, segédanyagok
biztosítása) teljesítéséből származó (áfa nélküli) 80.000.000,- Ft árbevétellel.

A Kbt. 65. § (3) bekezdésében meghatározott
eset fennállása esetén ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdései alapján tartozik igazolni, illetve arról nyilatkozni az
ajánlati dokumentáció II. Útmutató fejezetében részletesen meghatározottak szerint, a
Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembevételével.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
A) Az alkalmasság igazolására az ajánlathoz
csatolni kell az alábbiakat:
A.1 A Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja
alapján az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó, az ajánlati felhívás közzétételét
megelőző 36 hónapból származó, legjelentősebb teljesített szolgáltatásainak (szerződéseinek) ismertetése (referencia lista), legalább a
következő tartalommal:
o teljesítés ideje (mettől-meddig,
év/hó/nap);
o a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése, a referenciát adó személy neve és elérhetősége;
o a teljesítés tárgya;
o az ellenszolgáltatás összege vagy
a korábbi szállítás mennyiségére

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
B) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
B.1 Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
együtt nem rendelkezik az ajánlati felhívás közzétételét megelőző 36 hónapból legalább 3 db, különböző szerződésre vonatkozó olyan referencia
igazolással/referencia nyilatkozattal, amelyek
együtt nettó (Áfa nélkül) 100 millió forint összegű
ellenszolgáltatást igazolnak, vagy a korábbi gépjárműfecskendő felújításra, tűzoltás-technikai berendezések felújítására, javítására, karambolos
tehergépjármű javításra, nagyjavításra, fődarab
javításra vonatkozó mennyiségi adat legalább 10
db tehergépjármű.
A referencia igazolások/nyilatkozatok közül legalább 2 db nem tűzoltó gépjárműfecskendő(k)
felújítására vonatkozik.
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utaló más adat megjelölése (db);
továbbá a fenti ismertetésben szereplő legalább 3 különböző szerződésre vonatkozóan,
a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerinti módon kiállított referencia igazolás/ ajánlattevői referencia nyilatkozat eredeti vagy egyszerű másolati példánya.
Az igazolásoknak / ajánlattevői nyilatkozatoknak tartalmazni kell a referencia lista tartalmára vonatkozóan előírt fenti információkat továbbá - amennyiben a Kbt. 68. §-a szerint a referenciát a megrendelő szervezet igazolja (referencia igazolás) – a megrendelő
nyilatkozatát a szerződés teljesítésére.
A referencia lista és a referencia igazolás/ajánlattevői nyilatkozat szerinti információknak egyezni kell, továbbá az igazolást/ajánlattevői nyilatkozatot úgy kell a referenciát adónak kiállítani, hogy abból a kapcsolódó
alkalmassági szempontnak való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen. Teljesítettnek minősül a szerződés, ha a szolgáltatás teljesítésének befejezése az adott időszakra – az
ajánlati felhívás közzétételét megelőző 36
hónapra – esik.)
Közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként
teljesített referencia esetében a referencia igazolást/ajánlattevői nyilatkozatot olyan tartalommal kell benyújtani, hogy abból ajánlatkérő meg
tudja állapítani az adott szerződésből az
ajánlattevőre/alvállalkozóra
eső
teljesítési
részarányt (tárgy, ellenszolgáltatás összege).
Amennyiben a referencia igazolás/ajánlattevői
nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb,
mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia
igazolásban/ajánlattevői nyilatkozatban meg kell
adni a kért tárgyra vonatkozó ellenszolgáltatás
részösszegét.
A.2 A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján
az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó teljesítésbe bevonni tervezett szakembereinek bemutatása az alábbiak szerint:
– a szervezeti egység szakmai vezetőjének képzettsége, szakmai gyakorlati
ideje, vezetői gyakorlati ideje;
– a szervezeti egységbe tartozó és a teljesítésbe bevonni kívánt műszakvezető(k), művezető(k), munkavezető(k)

B.2 Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
közül egyik sem von be a teljesítésbe legalább 1
fő gépészmérnöki végzettségű szakembert, aki
5 év szakmai vezetői gyakorlattal (gépjárműjavítás és felújítás) rendelkezik.
Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó által
bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt műszakvezető(k), művezető(k), munkavezető(k) közül
legalább 2 fő nem rendelkezik a közbeszerzés
tárgyával kapcsolatos tevékenységnek megfelelő,
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bemutatása: a végzendő tevékenység- legalább technikusi képesítéssel vagy mestervizshez kapcsolódó képzettség, szakmai gával, valamint legalább 5 év szakmai gyakorlatgyakorlati idő ismertetése.
tal.
A.3 A Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja alapján
ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó(k) minőségbiztosítási intézkedéseinek igazolása az ISO
9001:2000 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványa hiteles másolatának
benyújtásával, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti egyéb, ezekkel egyenértékű dokumentum
benyújtásával, illetőleg a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírására vonatkozó dokumentummal.

B.3 Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó
külön-külön nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal,
vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal, illetőleg a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírására vonatkozó dokumentummal.

A Kbt. 65. § (3) bekezdésében meghatározott
eset fennállása esetén ajánlattevő alkalmasságát a
Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdései alapján tartozik
igazolni, illetve arról nyilatkozni az ajánlati dokumentáció II. Útmutató fejezetében részletesen
meghatározottak szerint, a Kbt. 4. § 3/E pontja
figyelembevételével.
III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
nem X

igen

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
nem X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?
igen
nem X
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

X
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Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
igen
nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét
és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen
nem
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X
X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az
ismertetőben meghatározott szempontok
Részszempont
1. Mindösszesen ajánlati ár (Áfa nélkül)
2. 1 db gépjárműfecskendő felújítására vállalt határidő a gépjármű típusától függetlenül, annak átadásától számítva (hét)

Súlyszám
70
30
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IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?

igen

nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
75-10-2156
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
nem X

igen

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a HL-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
/S

-

/

/

(nap/hó/év)

-

/
/

/
/

(nap/hó/év)
(nap/hó/év)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:
Hirdetmény száma a HL-ben:

/S
/S

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:…29/03/2010. (nap/hó/év) Időpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
nem
igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 280.000,Pénznem: HUF
Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételei és módja:
Az ajánlati dokumentáció beszerezhető a jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8.00 – 13.00 óráig (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján: 8.00 - 11.00 óráig (helyi idő szerint).
Ajánlattevő az ajánlati dokumentáció ellenértékét a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt.-nél vezetett (HU94)
10300002-20260206-00003285 sz. számlájára történő átutalással egyenlítheti ki. Az átutalás
közlemény rovatában a 75-10-2156 hivatkozási számot fel kell tüntetni.
Az át nem ruházható ajánlati dokumentáció – „A” melléklet II. pont alatt megnevezett szervezettől történő - megvásárlása az eljárásban való részvétel, illetve az érvényes ajánlattétel feltétele.

11

Az ajánlati dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 54. § (6) bekezdésében foglalt eseteket kivéve - nincs lehetőség.
A dokumentáció az ellenérték befizetéséről szóló igazolás ellenében átvehető személyesen az
„A” melléklet II. pontjában meghatározott címen vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: …29/03/2010 (nap/hó/év) Időpont: 11.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
(nap/hó/év)
Dátum: / /
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS DA DE
SK SL FI SV

ET

EL

EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT
X

Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
/ /
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: ..29/03/2010 (nap/hó/év ) Időpont: 11.00
Hely (adott esetben): BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza Irodaház (bejárat a Dózsa
György út felől), földszint 11. tárgyaló).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)

igen

nem

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében nevesített személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ
igen
nem X

JELLEGŰ-E?

(adott esetben)

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: -
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VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen
nem X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
használható hivatkozási alapot: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: a hiányok és hiányosságok pótlására – az
ajánlati dokumentáció 1. számú mellékletét képező, a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat, valamint az ajánlati biztosíték kivételével – a Kbt. 83. § (2) bekezdés alapján
van lehetőség. A hiánypótlás során ajánlatkérő a Kbt. 83. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jár el.
Amennyiben a pótlás késve, a pótlási határidő lejárta után érkezik a benyújtásra előírt címre,
annak tartalmát ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
Amennyiben hiánypótlásról szóló felhívást ajánlatkérő nem küld, úgy ajánlattevő a Kbt. 83. §
(4) bekezdés alapján az általa észlelt hiányt, hiányosságot az eredményhirdetési határidő lejárta
előtt legkésőbb 10 nappal nyújthatja be pótlólag az ajánlatok benyújtásának címére.
A nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetést követően hiányosan benyújtott vagy be nem
nyújtott igazolásokra (kizáró okok) ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít.
2) Az eredményhirdetés időpontja: Az ajánlatok felbontásától számított 20. nap 11:00 óra.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 15. nap.
Az eredményhirdetés helyszíne: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt., 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza Irodaház (bejárat a
Dózsa György út felől), földszint 11. tárgyaló.
3) Amennyiben ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt
követő ajánlattevőt is, a Kbt. 91. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti esetek bármelyikének
bekövetkezése esetén ez utóbbival köt szerződést.
4) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a 65-69.§ alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg a szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevőnek a Kbt.
13. § (4) bekezdése alapján jelen eljárásban – az ajánlati felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjai tekintetében – kiegészítőleg igazolni kell alkalmasságát a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági szempontok
vonatkozásában.
5) Az ajánlatok értékelése. Az adható pontszám mindkét részszempont esetében: 1-100 pont.
Az értékelés módszere mindkét részszempont esetében: a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlattól való eltéréstől függően arányosítással kerül meghatározásra az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
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6) Az ajánlatok bontásán csak azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek az ajánlattételi
határidőig az 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza irodaház) fszt. 18. szoba
címre beérkeztek.
7. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevőnként 2 fő részére az eljárás tárgyát képező gépjárműfecskendők előzetes állapotfelmérésére az ajánlatkérő által megjelölt szakműhelyben 2010.
február 25., 2010. március 2. és 2010. március 4. napokon. Az előzetes állapotfelmérés megtekintésből, rövid működéspróbából és a szakműhelyben rendelkezésre álló javítóálláson történő
megbontás nélküli vizsgálatból állhat. Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevők az előzetes állapotfelmérésre vonatkozó igényüket legkésőbb 2010. február 22-én 16.00 óráig szíveskedjenek benyújtani (az ajánlattevő nevének, a képviselő nevének és beosztásának, továbbá a felmérni kívánt gépjárműfecskendők típusának megjelölésével) a 325-1767 és a 469-4378 telefax számra.
Az előzetes állapotfelmérésre kijelölt szakműhely(ek) helyét, címét, a megtekintés pontos időpontját ajánlatkérő az állapotfelmérésre jelentkezett ajánlattevők részére 2010. február 23-án
írásban megküldi.
8) Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevők – a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági követelmények kivételével – együttesen is megfelelhetnek, továbbá a 4.§ 3/E pontban meghatározottak figyelembe vételével más szervezet erőforrására is támaszkodhatnak.
Az ajánlattal benyújtandó egyéb iratok:
1) A Kbt. 70. § (2) bekezdésének megfelelően ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlati dokumentáció 1. számú mellékletében meghatározottak szerint.
2) Az ajánlattevő Kbt. 71. § (1) bekezdés a)- c) pontjai, valamint (3) bekezdése szerinti nyilatkozata.
3) Amennyiben ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban a kizáró okok
fenn nem állásáról nyilatkozik, de azt a Kbt. 63. § , valamint a 63/A. § (4) bekezdés szerint
ajánlatában nem igazolja, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes cégbíróság vagy az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott, vagy az utóbbi adatbázisából közjegyző által letöltött, hitelesített cégkivonatukat.
Ha a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a cégbírósághoz érkeztetett változásbejegyzési kérelem másolatát is csatolni kell az ajánlathoz, valamint a Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat digitális tértivevényének másolatát az átvétel
visszaigazolásáról és tanúsításáról is csatolni kell az ajánlathoz.
4) Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k) és az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának másolata.
Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosult(ak) által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát is
csatolni kell az ajánlathoz.
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5) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek a
Kbt. 60. § és 61. § szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkozni kell arról, hogy a székhelye
szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására mely igazolások
felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki.
6) Közös ajánlattevők esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről
szóló megállapodást, valamint a közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint az egyetemleges felelősség vállalását tartalmazó nyilatkozatot a közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.
7) Ajánlattevő, továbbá a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézeteknél vezet
számlát. Valamennyi pénzintézettől csatolni kell az ajánlathoz a III.2.2. A.1) pont szerinti pénzintézeti nyilatkozatot.
8) Ajánlattevő Kbt. 73.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő
mely információk – üzleti titkok – nyilvánosságra hozatalát tiltja meg.
9) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 1.500.000,- forint vagy ezzel egyenértékűnek tekintett 5.5.00- euró. A biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
fizetési számlájára történő befizetésével vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
- Az átutalást euróban történő átutalás esetén a BMSK Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett
(HU87) 10300002-20260206-48820019 (SWIFT kód: MKKB HU HB) devizaszámlájára, magyar forintban történő átutalás esetén a BMSK Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett (HU94)
10300002-20260206-00003285 számlájára kell teljesíteni. Az átutalási megbízás közlemény
rovatában a 75-10-2156 hivatkozási számot kell feltüntetni. Amennyiben az ajánlati biztosítékot
az ajánlattevő átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő bankjának hivatalos
igazolását a terhelésről.
- A bankgaranciát az ajánlattevő által kiválasztott banknak kell kibocsátani, a dokumentációhoz
mellékelt minta szerint. Az ajánlathoz csatolt garanciának az ajánlattételi határidő lejártát követő
60 napig kell érvényben lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti bankgaranciát.
- Ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel
teljesíti, az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő
által választott biztosító kötelezvényét, amely tartalmazza, hogy a Kbt. 59. § (4) bekezdésében
foglalt esetekben a biztosító a fenti összeg erejéig készfizető kezességet vállal.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
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Város: Budapest
E-mail:
Internetcím (URL):

Postai irányítószám:
1024
Telefon: 336-7776
Fax: 336-7778

Ország: HU

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím (URL):
Fax:
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség
esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323. § -ban meghatározott határidőn belül.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest
Postai irányítószám:1024
Ország: HU
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesekTelefon: 336-7746
tanacsa.hu
Internetcím (URL):www.kozbeszerzes.hu
Fax: 336-7723
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
/ /2010 (nap/hó/év)
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A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ
BE

Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(BMSK Zrt.)
Postai cím: Pf. 116.
Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1442

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Bauda Krisztina

Telefon: +36-1-325-1782

E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu

Fax: +36-1-325-1767

Internetcím (URL): www.bmsk.hu
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK
VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐ
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(BMSK Zrt.)
Postai cím: Istvánmezei út 1-3. Magyar Sport Háza Irodaház (bejárat a Dózsa György út felől) földszint 18. szoba.
Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1146

Ország:HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Bauda Krisztina

Telefon: +36-1-325-1782

E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu

Fax: +36-1-325-1767

Internetcím (URL): www.bmsk.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(BMSK Zrt.)
Postai cím: Személyes vagy futárszolgálat igénybevételével történő benyújtás esetén:
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Magyar Sport Háza Irodaház (bejárat a Dózsa György út felől)
földszint 18. szoba.
Postai úton történő benyújtás esetén: 1442 Budapest Pf. 116.
Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1146

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Bauda Krisztina

Telefon: +36-1-325-1782

E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu

Fax: +36-1-325-1767

Internetcím (URL): www.bmsk.hu
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