ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000138132018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Tapolca Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Parkfenntartási eszközök beszerzése

Összefoglaló tájékoztatás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Tapolca Város Önkormányzata

Postai cím:
Város:

Tapolca

8300

Postai irányítószám:

Ország:

Magyarország

Hősök Tere 15.

Egyéb cím adatok:

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
http://192.168.3.10:8080/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000138132018/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa

Parkfenntartási eszközök beszerzése 3 részben

II.1.2) A szerződés tárgya:
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Közbeszerzés tárgya: „Parkfenntartási eszközök beszerzése” - Árubeszerzés I. rész: Ágaprító gép beszerzése az alábbi táblázatban
foglaltak szerint. - Árubeszerzés Beszerzendő termék neve Beszerzendő mennyiség Ágaprító gép 1 db Fő szójegyzék Fő tárgy:
16160000-4 Különféle kertészeti eszközök II. rész: Fűnyíró traktor beszerzése az alábbi táblázatban foglaltak szerint - Árubeszerzés
Beszerzendő termék neve Beszerzendő mennyiség Fűnyíró traktor 1 db Fő szójegyzék Fő tárgy: 16311000-8 Fűnyíró III rész: Kompakt
traktor fűgyűjtő adapterrel az alábbi táblázatban foglaltak szerint – Árubeszerzés Beszerzendő termék neve Beszerzendő mennyiség
Kompakt traktor fűgyűjtő adapterrel 1 db Fő szójegyzék Fő tárgy: 16311000-8 Fűnyíró
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.5) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Mindhárom rész tekintetében 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

III. szakasz: Értékelési szempontok

EKR000138132018

30

Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Minőségi szempont

Súlyszám / Jelentőség

Névleges aprítási teljesítmény (m3/h) (
min. 11 m³/h, max. 18 m³/h)
Költség szempont:

30

Nem

Költség szempont

Súlyszám / Jelentőség
Igen

Ár szempont:
Megnevezés:

Nettó ajánlati ár

Súlyszám / Jelentőség:

70

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában
rögzített kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, közös
Ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a fentiekben meghatározott
kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be. Igazolási mód: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő
felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében a 62. § (1)
bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó
vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata
kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint a
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. Az alkalmasság minimumkövetelménye részajánlatonként: P1.
) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik cégkivonatban szereplő és nem szereplő pénzforgalmi számláján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban egybefüggően 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja
szerinti sorba állítás fordult elő. M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja szerint Ajánlattevőnek csatolnia
kell az adott részre a Közbeszerzési Dokumentáció műszaki leírásában előírt követelményeknek megfelelő termékismertető
prospektusát vagy műszaki leírását (amennyiben ezek nem magyar nyelvűek, ezek magyar fordítását is).
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
nem releváns
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
nem releváns

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.06.27.

16:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk

EKR000138132018

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
Értékelési módszer 1. részszempontnál: lásd III.szakasz Értékelési módszere 2. részszempont: sorszám részszempont súlyszám 1.
Nettó ajánlati ár 65 2. Névleges motorteljesítmény (min. 10 kW – max. 14 kW) 10 3. Jótállás időtartama hónapokban megadva 10 4.
Vezetőülés komfort funkció 5 5. Fordulókör sugara cm-ben megadva 10 Értékelési módszer 3. részszempont: sorszám részszempont
súlyszám 1. Nettó ajánlati ár 65 További információk: 1. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 113. § (2)
bekezdésében foglaltakra, miszerint az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az Ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást –
anélkül, hogy az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági
szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági
szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról,
hogy az alkalmassági követelmények igazolására más szervezet/személy kapacitására kíván-e támaszkodni, nemleges nyilatkozat is
csatolandó. 15. Amennyiben Ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet)
adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, úgy csatolja(ák) az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától
visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okirat(ok) egyszerű másolati példányát, amely alapján
megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az Ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet képviseletére. Költségvetési szervek esetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás (http://
www.allamkincstar.gov.hu/ext/torzskonyv) honlapjáról az Ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilvántartási alapadatait ellenőrzi Ajánlatkérő. 16. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 17. Árfolyamok: Ajánlatot magyar forintban kell
tenni. Az ajánlatban megadott adatokat Ajánlatkérő a gazdasági szereplő lezárt üzleti éve fordulónapján érvényes, MNB által vezetett
hivatalos deviza árfolyamai alapján számítja át HUF-ra. 18. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 19. A Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint a gazdasági
szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 20. 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 Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő
az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb Ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § szerinti igazolások benyújtására. 21. Az ajánlat részeként Ajánlattevőnek csatolnia a
Közbeszerzési Dokumentumok részét képező ártáblázatot beárazva, teljes körűen kitöltve. 22. A szerződés hatálya alatt az árakat fixen
kell tartani. 23. Ajánlatkérő a Kbt. 61.§. (6) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívásban meghatározza, hogy az ajánlat minden
rész tekintetében benyújtható. Ajánlatkérő nem korlátozza, Minden egyéb további info az AFKD 21. pontjában található.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.06.19.

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000138132018

EKR-OT-00622/2018

