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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192041-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Gépjármű-biztosítási szolgáltatások
2011/S 116-192041
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Dunavirág u. 2-6.
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678254
E-mail: beszerzes@posta.hu
Fax +36 17678321
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.posta.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Magyar Posta Zrt. Beszerzés és Ellátási
Szolgáltató Központ
1540 Budapest
Figyelmébe: Szemán Zoltánné
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678264
E-mail: Szeman.Zoltanne@posta.hu
Fax +36 17678323
Internet: www.posta.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Magyar Posta Zrt. Beszerzés és Ellátási Szolgáltató
Központ
1540 Budapest
Figyelmébe: Szemán Zoltánné
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678264
E-mail: Szeman.Zoltanne@posta.hu
Fax +36 17678323
Internet: www.posta.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Magyar Posta Zrt.
Beszerzés és Ellátási Szolgáltató Központ
1540 Budapest
Figyelmébe: Szemán Zoltánné
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1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678264
E-mail: Szeman.Zoltanne@posta.hu
Fax +36 17678323
Internet: www.posta.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Postai járművek biztosítása.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 6
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG.
NUTS-kód HU

II.1.3)

A hirdetmény tárgya

II.1.4)

Információ a keretmegállapodásról
A keretmegállapodás időtartama: hónap(ok)ban: 48
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke:
becsült költség héa nélkül 480 000 000 HUF

II.1.5)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya
Keretmegállapodás a Magyar Posta Zrt. járműveinek kötelező felelősségbiztosítása, valamint casco biztosítása
tárgyában.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
66514110, 66516100

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Változatok elfogadhatók
Nem

II.2)

A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1)

Teljes mennyiség
Összességében 3 695 db + 10 % (370 db) jármű kötelező felelősségbiztosítása, továbbá legfeljebb 50 db jármű
casco biztosítása.

II.2.2)

Vételi jog (opciók)

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónapokban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
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III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
— Ajánlatkérő a biztosítási díjakat a Biztosító által biztosítási fajtánként, negyedévente kiállított és befogadható
számla ellenében, előre, átutalással fizeti meg a dokumentációban részletezettek szerint a 2009. évi
LXII. törvény 20.§(1) bekezdése alapján, az Art. 36/A. §-ának és a Kbt 305. § (3) illetve (4) bekezdésének
figyelembevételével.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő nem igényli és nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.

III.1.4)

A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy
cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, továbbá a Kbt. 61.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bármely
kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást
nyújtó, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
valamint a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdése
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének, továbbá a Kbt. 61.§ (1) bekezdés e)
pontjának hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 193.§-a alapján a Kbt. 63.§ (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben egyszerű
nyilatkozatot is elfogad.
Ajánlattevőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10 %-át meg
nem haladó mértékben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés e) pontjának hatálya
alá tartozó alvállalkozót.
Nem magyarországi, az Európai Unió más tagállamában letelepedett Ajánlattevőnek, a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt. 65.§ (3) bekezdése
szerinti erőforrás szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország
jogrendszerében a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-d), f)-i) pontjában foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására
mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a
Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-d), f)-i) pontban rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország
jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi, az Európai Unió más tagállamában letelepedett Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti
erőforrás szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban
milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 60.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi
adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a szerződés teljesítésére való gazdasági és pénzügyi alkalmasságát - a Kbt. 65.§ (3)-(4)
bekezdésére, 66.§ (2) bekezdésére, valamint 69. § (5) és (9) bekezdésére is figyelemmel - az alábbiak szerint
kell igazolnia:
P1I) A Kbt. 66. § (1) b) pontja alapján, az előző kétévi (2009. és 2010. évi) saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójával, amelyből megállapítható az Ajánlattevő /a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tevékenységének ezen időszakra vonatkozó Mérleg
szerinti eredménye.
Abban az esetben, ha az Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az
Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak (azaz 2009. év) kezdete után kezdte meg működését,
gazdasági és pénzügyi alkalmasságát a működésének időszakáról szóló beszámoló beadása mellett a Kbt.
66.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti - a közbeszerzés tárgyából (azaz kötelező gépjármű felelősségbiztosításból
és casco biztosításból) származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni.
A jelen - III.2.2) - pontban meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása
érdekében Ajánlattevő más szervezet(ek) (a továbbiakban: Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet vagy
erőforrás szervezet) erőforrására is támaszkodhat, azzal a feltétellel, hogy az Ajánlattevő és a Kbt. 65.§ (3)
bekezdése szerinti szervezet között a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Amennyiben Ajánlattevő a gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltétel(ek)nek a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, az erőforrást nyújtó szervezet a jelen
pontban az Ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő
alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmas az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha:
Egyértelműen megállapítható, hogy az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó előző kétévi (2009. és 2010. évi) tevékenysége alapján a Mérleg szerinti
eredménye nem volt negatív.
Ajánlatkérő megállapítja Ajánlattevő / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha Ajánlattevő / a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó működését az Ajánlatkérő által előírt tevékenységi
időszak (azaz a 2009. év) kezdete után kezdte meg, feltéve, hogy működésének ideje alatt a benyújtott
beszámoló alapján nem alkalmatlan és működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás és casco biztosítás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja.
a) Ajánlattevő esetén a nettó 480 000 000 HUF értéket;
b) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén a nettó
48.000.000,- HUF értéket.
A nem HUF-ban bemutatott árbevétel értékének megállapításához Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során a
Magyar Nemzeti Bank által a jelen Ajánlati felhívás megjelenésének napjára vonatkozóan (megszűnt deviza
esetében a legutolsó jegyzés napjára vonatkozóan) az adott deviza tekintetében közzétett hivatalos árfolyamot
veszi figyelembe.
A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett devizanem esetében az árbevétel értékének megállapításához
Ajánlatkérő az European Central Bank által a jelen ajánlati felhívás megjelenésének napján (megszűnt deviza
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esetében a legutolsó jegyzés napján) közzétett adott devizára vonatkozó hivatalos EUR árfolyam alapján
számított árfolyamot veszi figyelembe.
A gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményeknek Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie. Közös ajánlattétel
esetén a gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevőknek ugyancsak önállóan kell
megfelelniük.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a szerződés
teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát - a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdésére, 69. § (6), (8) és (9)
bekezdésére is figyelemmel - az alábbiak szerint kell igazolnia:
M1I) A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az előző 3 évben (2008., 2009., 2010.) kötelező gépjármű
flotta felelősségbiztosítás tárgyában teljesített szolgáltatásainak ismertetése a Kbt. 68.§ (1) bekezdés a) és
b) pontjának megfelelően a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy a szerződést
teljesítő szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatával (a nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát
készített, amely az Ajánlatkérési dokumentáció 3. sz. mellékletét képezi).
Az igazolásnak / nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést teljesítő szervezet nevét,
— a teljesítés idejét (év),
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, kapcsolattartójának nevét, telefonszámát,
— a szerződés tárgyának megjelölését, továbbá,
— a biztosított flotta nagyságát (a biztosított járművek darabszámát).
Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kell megadni, hogy abból az
ajánlati felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
A jelen - III.2.3) - pontban meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása
érdekében Ajánlattevő más szervezet(ek) (a továbbiakban: Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet vagy
erőforrás szervezet) erőforrására is támaszkodhat, azzal a feltétellel, hogy az Ajánlattevő és a Kbt. 65.§ (3)
bekezdése szerinti szervezet között a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltétel(ek)nek a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, az erőforrást nyújtó szervezet - azon
műszaki-szakmai alkalmassági előírás(ok) vonatkozásában, amely előírás(ok)nak Ajánlattevő az erőforrás
szervezet igénybevételével kíván megfelelni - a jelen pontban az Ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási
móddal/módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá
köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A jelen - III.2.3) - pontban meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek a Kbt. 69.§ (8) bekezdése
alapján Ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltétel(ek)nek
a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozóval együttesen kíván megfelelni, az alvállalkozó alkalmasságát
- azon műszaki-szakmai alkalmassági előírás(ok) vonatkozásában, amely előírás(ok)nak Ajánlattevő a 69.§
(8) bekezdése szerinti alvállalkozóval együttesen kíván megfelelni - a jelen pontban előírt igazolási móddal /
módokkal azonos módon köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmas az Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen.
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— rendelkeznek az előző 3 évben (2008., 2009., 2010.) évente legalább 10 olyan referenciával (kötelező
felelősségbiztosításra vonatkozó flotta szerződéssel), ahol egy - egy szerződés keretében a biztosított flotta
nagysága legalább 100 jármű.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez igénybe venni
kívánt alvállalkozóval/alvállalkozókkal együttesen kell megfelelnie. Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevőknek ugyancsak együttesen kell megfelelniük.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve
Nem

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?
Nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ellenszolgáltatás (éves biztosítási díj mindösszesen) (HUF). Súlyszám 92
2. Kőfelverődésből eredő szélvédő csere díjából, (járművenként évente 1 alkalommal) az Ajánlattevő által vállalt
térítés értéke (HUF/alkalom). Súlyszám 4
3. Évente külön térítési díj nélkül vállalt szívességi kárfelvételek száma (db/év). Súlyszám 4

IV.2.2)

Elektronikus árverésre fog sor kerülni
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje 2.8.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 60 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti díj ellenében vásárolható meg, a díj tartalmazza az ÁFA-t.
A díjat a Magyar Posta Zrt. Erste Banknál vezetett 11991102-02102775-00000000 sz. számlájára kell átutalni,
amely a Kbt. 54.§ (10) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció személyesen vehető át munkanapokon
9:00 - 14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 - 10:00 óra között Ajánlatkérő
MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3-as épület 3. emelet 7. sz. helyiségében az
átutalás megtörténtét igazoló, az Ajánlattevő adószámát és bankszámlaszámát is tartalmazó dokumentum
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bemutatásával, illetve a befizetést igazoló bizonylat megküldése esetén postai úton, a Kbt. 54. § (8) bekezdése
szerint.
A dokumentáció vételárának elektronikus átutalással történő teljesítése esetén, a kinyomtatott átutalási igazolás
cégszerűen aláírt példánya nyújtandó be igazolásul. Hivatkozásként minden esetben kérjük megjelölni: "Postai
járművek biztosítása".
IV.3.4)

Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
2.8.2011 - 10:00

IV.3.5)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-i 2.11.2011

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2.8.2011 - 10:00
Helyszín
MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3-as épület 4. emelet 01-es tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 30. napon (amennyiben ez a nap nem
munkanap, az azt követő első munkanapon) 10:00 óra. Helyszín: Magyar Posta Zrt. MAGYARORSZÁG, 1138
Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3401. számú tárgyaló.
2. A szerződéskötés (keretmegállapodás megkötésének) tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő
naptól számított 10. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) 14:00
óra.
3. A dokumentáció Ajánlatkérőtől történő megvásárlása az ajánlattétel feltétele, a dokumentáció kizárólag az
ajánlattételhez használható fel.
4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia
Ajánlatkérőtől.
5. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0
pont, felső határa 10 pont.
6. Azon módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja az 5. pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
— Az 1. részszempont szerinti ajánlati elemet Ajánlatkérő a relatív értékelés, azon belül is a fordított
arányosítás módszerével értékeli, azaz a legalacsonyabb ellenszolgáltatás kapja a lehetséges maximális
pontszámot (a felső ponthatárral egyező pontszámot), a többi ajánlat ugyanezen tartalmi elemére a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányos a pontkiosztás,

18/06/2011
S116
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7/12

HL/S S116
18/06/2011
192041-2011-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

8/12

— A 2. részszempont szerinti ajánlati elemet Ajánlatkérő az abszolút értékelés módszerével a
dokumentációban részletezettek szerint értékeli.
A 2. részszempont szerinti ajánlati elem vonatkozásában a minimum követelmény: 0 HUF. 30 000 HUF/alkalom
vállalás az a legkedvezőbb szint, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb összegű) vállalásokra
egyaránt a maximális pontszám kerül kiosztásra.
— A 3. részszempont szerinti ajánlati elemet Ajánlatkérő az abszolút értékelés módszerével a
dokumentációban részletezettek szerint értékeli.
A 3. részszempont szerinti ajánlati elem vonatkozásában a minimum követelmény 200 db/év. 300 db/év
vállalása az a legkedvezőbb szint, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális
pontszám kerül kiosztásra.
Az egyes részszempontok szerinti ajánlati elemek értékelésére vonatkozó módszerek részletes ismertetése a
dokumentáció I. Eljárási útmutató 9. pontjában található.
7. Ajánlattevőnek a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az
ajánlatnak - a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint - tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely az
ajánlatkérési dokumentáció I. fejezete 2. sz. mellékletének 1.) pontjában található.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (1) bekezdése alapján a Kbt. 83.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint lehetőséget
biztosít hiánypótlásra. A Kbt. 83.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében a hiánypótlás során az ajánlat úgy
módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a közbeszerzésre
vonatkozó jogszabályok előírásainak, azonban a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet
hiánypótlás keretében végrehajtani:
— A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a Kbt. 81. § (4)
bekezdése szerint értékelésre kerülnek,
— A hiánypótlás során az Ajánlattevő új közös Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrás szervezet megjelölésével és az újonnan
megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki ajánlatát.
A hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját javítani, mely miatt az már benyújtásakor a Kbt. 88.§ (1)
bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen.
9. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték
összegszerűen meghatározott mértéke: 3 000 000 HUF, azaz hárommillió forint.
Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 59.§ (2) bekezdése alapján kéri rendelkezésre bocsátani az alábbiak szerint:
— Az ajánlati biztosítéknak 2.8.2011-től 2.11.2011-ig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia,
— A biztosíték bankgaranciával, vagy biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel, vagy az előírt összeg Ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével / átutalásával
teljesíthető,
— A bankgaranciát kiállító banknak, illetőleg a kötelezvényt kiállító biztosítónak vállalnia kell, hogy a biztosíték
alapján, Kedvezményezett (azaz Ajánlatkérő) első írásbeli felhívására - anélkül, hogy Kedvezményezettnek
a kérést igazolnia vagy indokolnia kellene -, a felhívás kézhezvételétől számított 8 banki napon belül az
alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, ha Kedvezményezett kijelenti, hogy,
— az ajánlati kötöttség időtartamán belül az ajánlat visszavonásra került, vagy,
— a szerződéskötés az ajánlattevői érdekkörben felmerült okból hiúsult meg.
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A fentiekben megadott feltételek megfelelően irányadóak az átutalással/befizetéssel nyújtott ajánlati biztosíték
tekintetében is.
A bankgarancia nyilatkozatnak a lehívás módjára vonatkozóan tartalmaznia kell a következő előírást: az írásbeli
igénybejelentést a Kedvezményezett a Garanciavállalónál bejelentett módon köteles aláírni. Amennyiben a
kedvezményezett a Garanciavállalónál nem rendelkezik bankszámlával, úgy az írásbeli igénybejelentésen
szereplő aláírásokat köteles közjegyzővel vagy számlavezető bankjával hitelesíttetni.
A kötelezvényben a lehívás módjára vonatkozóan a következők szerepeltetendők: A kötelezvényre vonatkozó
bármely fizetési igénybejelentés (továbbiakban: Lehívás) írásban nyújtandó be a Kezes részére. A Lehívásban
a Kedvezményezettnek a kötelezvényszám megjelölésével hivatkoznia kell jelen kötelezvényre; valamint a
Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítania
kell. (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő
igazolásával).
A bankgarancia nyilatkozatnak, vagy készfizető kezességvállalásnak visszavonhatatlannak kell lennie, és az a
fentieken túl egyéb érdemi feltételt/ korlátozást nem tartalmazhat.
A bankgarancia nyilatkozatnak, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás tárgyának
megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
A bankgarancia nyilatkozat kiállításához Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció I.
fejezetének 4. sz. mellékletét képezi. Ajánlatkérő ugyancsak mintát készített a biztosítási szerződésen alapuló
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény kiállításához is, amely a dokumentáció I. fejezetének 5. sz.
mellékletét képezi.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgaranciával nyújtja, az eredeti bankgarancia
nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolnia.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződésen alapuló készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia.
— Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt összeg átutalásával/befizetésével nyújtja,
a biztosíték összegét Ajánlatkérő 11991102-02102768-00000000 számú számlájára kell befizetni/átutalni úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártának napjáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön.
Ajánlatkérő az utalás tényét ellenőrzi és csak az ajánlattételi határidő lejártának napjáig megtörtént jóváírás
esetén tekinti az ajánlati biztosíték nyújtását határidőben teljesítettnek. Befizetés / átutalás esetén a Közlemény
rovatban jelen eljárás megnevezését és az átutalás jogcímét (ti.: ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték
befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles
másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy
egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő
adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az
átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, ellenkező esetben az ajánlat a
Kbt. 88.§ (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen!
10. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, valamint a Kbt. 69.§
(8) bekezdése szerinti alvállalkozó nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző
által elkészített aláírási címpéldányát (eredeti, hiteles vagy egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre
jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el,
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úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati
példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát kell az ajánlathoz csatolni.
Abban az esetben, ha az ajánlathoz csatolt cégkivonatból nem állapítható meg a képviseletre jogosult
személye, a képviseleti jogosultságot az ajánlatban hitelt érdemlő módon, okiratok csatolásával igazolni kell.
11. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a
közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben
alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció I.
fejezet 2. sz. mellékletének 4.) pontjában található.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a műszaki,
szakmai alkalmassági követelményeknek a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóval/alvállalkozókkal együttesen kíván-e megfelelni, amennyiben igen, az
ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt - alvállalkozó(k) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek az alvállalkozó igénybevételével
kíván megfelelni.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció I.
fejezet 2. sz. mellékletének 7.) pontjában található.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell
jelölnie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nevét,
címét és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció I.
fejezet 2. sz. mellékletének 5.) pontjában található.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban
megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés
igazolása érdekében a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet(ek) erőforrására kíván-e támaszkodni,
amennyiben igen, meg kell jelölnie az erőforrás szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó
pontjára utalással azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való
megfelelőség igazolása érdekében az erőforrás szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni, valamint azt,
hogy az Ajánlattevő és a megjelölt erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás fennáll-e.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció I.
fejezet 2. sz. mellékletének 6.) pontjában található.
12. Az ajánlati felhívásban és/vagy az ajánlatkérési dokumentációban Ajánlatkérő által az ajánlat részeként
benyújtani előírt, az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozó és az erőforrás szervezet által aláírandó
valamennyi nyilatkozatot eredetiben vagy hiteles másolatban kell az ajánlathoz csatolni. Az ajánlat részeként
csatolandó igazolások a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
13. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk
kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös
teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) eredetiben, vagy hiteles másolatban,
minimálisan az alábbi tartalommal:
— Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
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— az egyes konzorciumi tagok által végzett feladatok meghatározása,
— a Konzorcium vezetőjének a kijelölése és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása,
— a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása.
Közös ajánlattétel esetén bármely Konzorciumi tag nyújthatja az ajánlati biztosítékot. A biztosítékot nyújtó
Konzorciumi tagnak a biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
14. A minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott
alkalmassági követelmények szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban
meghatározott alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontoknál szigorúbbak.
15. Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlattevőnek ezzel összefüggésben a Kbt. 72.§-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során
figyelembe vette-e a teljesítés helyén a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó hatályos
kötelezettségeket (ld. a dokumentáció I. fejezet 2. számú mellékletének 8.) pontját). Ezen kötelezettségekről
az 1/2004. (I.9.) FMM rendelet alapján az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ad tájékoztatást. Érvényes ajánlat csak ezen kötelezettségek
figyelembevételére vonatkozó nyilatkozattal nyújtható be.
A munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos jogszabályok a www.ommf.gov.hu internetes címen
tekinthetők meg.
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elérhetősége: MAGYARORSZÁG, 1024
Budapest, Margit krt. 85. Tel.: +36 13469400. E-mail titkarsag@ommf.gov.hu. Fax: +36 13469415. URL:
www.ommf.gov.hu.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elérhetősége: MAGYARORSZÁG, 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel.: +36 13012900, E-mail hivatal@mbfh.hu, Fax: +36 13012903, URL: http://www.mbfh.hu/hu.
16. Az ajánlatot és mellékleteit zárt csomagolásban 1 (egy) db eredeti és 4 (négy) db, az eredetiről készült
másolati példányban kell benyújtani.
17. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az
irányadók.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
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Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778
VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§ (2)-(5)
bekezdésének megfelelően.

VI.4.3)

Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető
Közbeszerzések Tanácsa
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
16.6.2011
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