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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261946-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Zsákok és táskák
2010/S 171-261946
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Dunavirág u. 2-6.
Figyelmébe: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
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
Kapcsolattartó: Dunavirág u. 2-6. III. torony 3. emelet 01. szoba
Figyelmébe: Kalmár Klára
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 307711271
E-mail: Kalmar.Klari@posta.hu
Fax +36 17678323
Internet: www.posta.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Magyar Posta Zrt. Beszerzés és Ellátási Szolgáltató Központ
1540 Budapest
Kapcsolattartó: Dunavirág u. 2-6. III. torony 3. emelet 01. szoba
Figyelmébe: Kalmár Klára
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 307711271
E-mail: Kalmar.Klari@posta.hu
Fax +36 17678323
Internet: www.posta.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
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Magyar Posta Zrt. Beszerzés és Ellátási Szolgáltató Központ
1540 Budapest
Kapcsolattartó: Dunavirág u. 2-6. III. torony 3. emelet 01. szoba
Figyelmébe: Kalmár Klára
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 307711271
E-mail: Kalmar.Klari@posta.hu
Fax +36 17678323
Internet: www.posta.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Egyetemes postai szolgáltató
Egyéb Egyetemes postai szolgáltatás
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

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

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés: PP zsákok gyártása és szállítása különféle többségében nem postai küldemények
szállítására.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Magyar Posta Zrt., Országos Logisztikai Központ.
MAGYARORSZÁG 2040 Budaörs, Gervay Mihály utca 9-11.
valamint.
Magyar Posta Zrt., Hírlap Logisztikai Üzem.
MAGYARORSZÁG 1089 Budapest, Orczy tér 1.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
PP zsákok gyártása és szállítása.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
18930000, 18933000, 18933100

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
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II.2.1)

Teljes mennyiség
Összességében 710 850 db polipropilén zsák gyártása és szállítása, az ajánlattételi dokumentációban
meghatározottak szerint, az alábbi részenkénti megoszlásban:
1. rész: Hírlapzsák (1 féle méretben) összesen: 509 250 db, amelyből 485 000 fix és 24 250 opció
2. rész: Levélzsák (1 féle méretben) összesen: 73 500 db, amelyből 70 000 db fix és 3 500 db opció
3. rész: EMS zsák (2 féle méretben) összesen: 15 750 db, amelyből 15 000 db fix és 750 db opció
4. rész: Felületi zsák (3 féle méretben) összesen: 51 450 db, amelyből 49 000 db fix és 2 450 db opció
5. rész: Légi zsák (3 féle méretben) összesen: 60 900 db, amelyből 58 000 db fix és 2 900 db opció

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Igen
a vételi jog leírása: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki az alábbiak szerint:
Az opciós mennyiség összesen: 33 850 db postai zsák:
1. rész: Hírlapzsák opciós mennyisége: 24 250 db
2. rész: Levélzsák opciós mennyisége: 3 500 db
3. rész: EMS zsák opciós mennyisége: 750 db
4. rész: Felületi zsák opciós mennyisége: 2 450 db
5. rész: Légi zsák opciós mennyisége: 2 900 db
a vételi jog, opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: 11 (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma és

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

3/11

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Hírlapzsák
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
1. rész: Hírlapzsák (1 féle méretben)

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
18930000, 18933000, 18933100

3)

MENNYISÉG
Összesen 509 250 db (amelyből 485 000 db fix és 24 250 db opció) postai hírlapzsák gyártása és szállítása.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Levélzsák
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2. rész: Levélzsák (1 féle méretben)

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
18930000, 18933000, 18933100

3)

MENNYISÉG
Összesen 73 500 db (amelyből 70 000 db fix és 3 500 db opció) postai levélzsák gyártása és szállítása.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE

03/09/2010
S171
http://ted.europa.eu/TED

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

3/11

HL/S S171
03/09/2010
261946-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

4/11

Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 3
MEGHATÁROZÁS EMS Zsák
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
3. rész: EMS zsák (2 féle méretben)

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
18930000, 18933000, 18933100

3)

MENNYISÉG
Összesen 15 750 db (amelyből 15 000 db fix és 750 db opció) postai EMS zsák gyártása és szállítása.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 4
MEGHATÁROZÁS Felületi zsák
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
4. rész: Felületi zsák (3 féle méretben)

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
18930000, 18933000, 18933100

3)

MENNYISÉG
Összesen 51 450 db (amelyből 49 000 db fix és 2 450 db opció) postai felületi zsák gyártása és szállítása.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 5
MEGHATÁROZÁS Légi zsák
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
5. rész: Légi zsák (3 féle méretben)

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
18930000, 18933000, 18933100

3)

MENNYISÉG
Összesen 60 900 db (amelyből 58 000 db fix és 2 900 db opció) postai légi zsák gyártása és szállítása.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
— Ajánlattevőnek késedelmi és meghiúsulási kötbért kell vállalnia, továbbá.
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Teljesítési biztosíték nyújtását (a Kbt. 53. § (6) a) pontjának megfelelően) előírja ajánlatkérő az alábbiakban
részletezve:
— Nyertes ajánlattevőnek (Vállalkozónak) teljesítési biztosítékot kell nyújtani. Mértéke a nettó szerződéses
érték 1 %-a. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályát követő 30. napig kell hatályban maradnia. Ez
az időpont a szerződés aláírását követő 12 hónap + a 30. nap. Ajánlattevőnek (Vállalkozónak) a teljesítési
biztosítékot a szerződés megkötésének határidejéig kell benyújtania.
A biztosíték nyújtása a biztosíték előírt teljes összegére vonatkozóan teljesíthető - az ajánlattevőként szerződő
fél választása szerint az alábbi egyik módon.
— Az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia nyújtásával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - biztosító által kiállított
kötelezvény nyújtásával,
— Bankszámlára történő befizetés esetén a teljesítési biztosíték összegét az Ajánlatkérő Erste Banknál vezetett
11991102-02102768 számú bankszámlájára - az ajánlati felhívásra való hivatkozással - kell befizetni vagy
átutalni úgy, hogy a szerződés megkötésének határidejéig az összeg jóváírásra kerüljön Ajánlatkérő számláján.
A szerződéskötés határidejéig Ajánlatkérő részére át kell adni a befizetés/átutalás tényét igazoló eredeti, vagy a
kiállító pénzintézet, illetve közjegyző által hitelesített banki igazolást, mely a szerződés melléklete lesz.
A teljesítési biztosíték nyújtása teljesíthető visszavonhatatlan és feltétel nélküli, a szerződés hatályát követő 30.
napig hatályban maradó bankgarancia formájában. A bankgaranciát a dokumentáció 5. számú mellékletében
rögzített minta szerinti tartalommal kell kiállítani. A bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát a szerződéskötés
határidejéig Ajánlatkérőnek át kell adni, az a szerződés melléklete lesz.
— A teljesítési biztosíték nyújtása teljesíthető továbbá a biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető
kezességvállalást tartalmazó, biztosító által kiállított eredeti kötelezvénnyel, az ajánlatkérési dokumentáció
6. számú mellékletében rögzített minta szerinti tartalommal kiállítva, melynek a szerződés hatályát követő
30. napig kell hatályban maradni. A kötelezvény eredeti példányát a szerződés megkötésének határidejéig
Ajánlatkérőnek át kell adni, az a szerződés melléklete lesz.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Előleg fizetésére nincs lehetőség.
— Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján a teljesítést követő 5 munkanapon
belül beérkezett, a teljesítésigazolás alapján az ajánlattevő által kiállított számla ellenében, ajánlattevőnek a
szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított 30 napon belül átutalással
teljesíti a dokumentációban részletezettek szerint.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő nem igényli gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén ajánlattevők
egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

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: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), akivel, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára
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erőforrást nyújtó, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) a), b) pontjában
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek a Kbt. 63. § (1)
bekezdése alapján.
a) az ajánlatban írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá,
illetőleg jogosult ezt igazolni. A nyilatkozatot eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
b) az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a
Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése és a Kbt. 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
60. § (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. Az igazolások egyszerű másolatban is
benyújthatóak.
Ajánlattevőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10 %-át
meg nem haladó mértékben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó alvállalkozót. A nyilatkozatot
eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján, az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű, eredeti
vagy hiteles másolatú pénzügyi intézményi nyilatkozat a ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) (továbbiakban alvállalkozó) valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől, amelynek (amelyeknek) valamennyi vezetett Ft és deviza számlára
vonatkozólag a számlaszámok feltüntetésével tartalmaznia kell, hogy:
— a pénzügyi intézmény mióta vezeti az Ajánlattevő(k)/ a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bankszámláit,
— a ajánlattevő(k)/ a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon belül mindig pontosan
eleget tett-e,
— ajánlattevő(k)/ a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)
számláin az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon belül előfordult-e sorban állás, amennyiben igen, hány
alkalommal és hány napig.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmas az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozatok
alapján megállapítható, hogy az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon belül fizetési kötelezettségeinek
mindig pontosan eleget tett és a bankszámlája egyikén sem volt az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon
belül 30 egymást követő napot meghaladó sorban állás.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, akkor a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t kell
csatolni, továbbá köteles csatolni az ebben a pontban meghatározottak szerint az alkalmassági előírás(ok)nak
való megfelelését igazoló dokumentumokat is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi intézmények különböző tartalmú nyilatkozatokat
adnak ki, ezért a nyilatkozatok tartalmára figyeljenek, és a nyilatkozatot az ajánlatkérő által megkért tartalommal
mellékeljék jelentkezésükhöz.
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetőleg a közös ajánlattevőknek önállóan kell
megfelelniük.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E § alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66.
§ (1) a) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn!
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja alapján részenként (méretenként) valamennyi, megpályázott termék
műszaki leírásának megadása a dokumentáció 7. számú mellékletében megadott Műszaki adatlap kitöltésével,
amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel az előírt követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja alapján részenként (méretenként) valamennyi, megpályázott termék
műszaki leírásának megadása a dokumentáció 7. számú mellékletében megadott Műszaki adatlap kitöltésével,
amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel az előírt követelményeknek.
Alkalmatlan az Ajánlattevő ha:
A megajánlott termék az ajánlathoz csatolt kitöltött műszaki adatlap alapján nem felel meg a műszaki leírásban
meghatározott bármely követelménynek.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, akkor a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t kell
csatolni, továbbá köteles csatolni az ebben a pontban meghatározottak szerint az alkalmassági előírás(ok)nak
való megfelelését igazoló dokumentumokat is.
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának, illetőleg a közös
ajánlattevőknek együttesen kell megfelelniük.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4.3/E § alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. §
(1) d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn!

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?

III.3.2)

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

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

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Igen
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Az elektronikus árverésre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlatkérési dokumentáció, valamint a 257/2007.
(X.4.) Korm. rendelet tartalmazza.
IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

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

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 18.10.2010 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 15 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti díj ellenében vásárolható meg. A díjat a Magyar Posta Zrt.
Erste Banknál vezetett 11991102-02102775-00000000 sz. bankszámlájára kell átutalni, amely a Kbt. 54. § (6)
bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A fent megjelölt összegen bruttó összeget kell érteni.
A dokumentáció munkanapokon 8:00 - 14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig
az eredeti bizonylat vagy pénzügyi intézményi igazolás bemutatásával vehető át, illetve a befizetést igazoló
bizonylat megküldése esetén postai úton, a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint a megadott címen.
A dokumentáció vételárának elektronikus átutalással történő teljesítése esetén, Ajánlattevőnek a kinyomtatott
átutalási igazolás cégszerűen aláírt példánya nyújtandó be igazolásul. Hivatkozásként kérjük megjelölni: "PP
zsákok szállítása".

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
18.10.2010 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18.10.2010 - 11:00
Hely
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ - Budapest, XIII. Dunavirág u. 2-6. III. torony, 4.
emelet 3. sz. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglalt személyek.

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

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (2) bekezdése alapján lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal
kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat
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részeként benyújtani előírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására, továbbá az
ajánlattal kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésre. Hiánypótlást biztosít ajánlatkérő akkor
is, ha az ajánlattevő nem megfelelő példányszámban nyújtotta be ajánlatát. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása - tekintettel arra, hogy annak az ajánlattételi határidő
lejártakor az előírtak szerint rendelkezésre kell állnia - nem lehetséges. Ennek megfelelően nem csatolható
utólag az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti, előírt tartalmú bankgarancia nyilatkozat, illetőleg az
eredeti, előírt tartalommal kiállított, biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény, továbbá átutalás/befizetés választása esetén nem pótolható az előírt összeg átutalása/befizetése.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy nyertesség esetén a kizáró okokra vonatkozó igazolások nem
megfelelő formában történő benyújtása esetén nincs lehetőség a hiánypótlásra.
2.) Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció ajánlatkérőtől való megvásárlása. A dokumentáció nem ruházható
át és kizárólag az ajánlattételhez használható fel. Ajánlatkérő a teljes ajánlatkérési dokumentációt nyomtatva
(papír alapon) és egyidejűleg elektronikus adathordozón (CD-n) is átadja ajánlattevőnek. Amennyiben eltérés
van a CD-n átadott és a nyomtatott, papír alapon átadott dokumentáció között, akkor a papír alapon átadott
dokumentáció az irányadó.
3.) Eredményhirdetés időpontja: a bontás napját követő első naptól számított 30. napon 11:00 órakor.
(amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon)
4.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetéstől számított 20. napon 11:00 órakor.
(amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon). A szerződéskötés feltétele a teljesítési
biztosíték benyújtása.
5.) Amennyiben Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy
a nyertes visszalépése esetén ezen Ajánlattevővel köthet ajánlatkérő szerződést, a Kbt. 91. § (2) bekezdése
szerint. A nyertes visszalépésének minősíti Ajánlatkérő azt, ha a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevőnek
felróhatóan vagy érdekkörébe eső okból meghiúsul.
6.) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: Ajánlatkérő az eljárásban való
részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke az I. rész esetében 460 000 HUF(azaz
négyszázhatvanezer forint), a II. rész esetében 150 000 HUF (azaz egyszázötvenezer forint), a III. rész
esetében 20 000 HUF (azaz húszezer forint), a IV. rész esetében 100 000 HUF (azaz egyszázezer forint), az V.
rész esetében 130 000 HUF (azaz egyszázharmincezer forint).
Az ajánlati biztosítékot részenként külön - külön, illetve egyben is lehet biztosítani.
Az ajánlati biztosítéknak 18.10.2010-től 17.1.2011-ig kell ajánlatkérő rendelkezésére állnia.
Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján kéri rendelkezésre bocsátani az alábbiak szerint:
— Az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő Erste Banknál vezetett 11991102-02102768 számú
bankszámlájára - az ajánlati felhívásra való hivatkozással - történő befizetéssel, ez esetben az ajánlathoz
csatolni kell a befizetés/átutalás tényét igazoló eredeti, vagy a kiállító pénzügyi intézmény, illetve közjegyző
által hitelesített banki igazolást, vagy interneten történő utalás esetén az utalásról szóló cégszerűen aláírt
nyilatkozatot. A közlemény rovatban minden esetben meg kell jelölni, hogy ajánlattevő melyik részre
vonatkozóan nyújtja a biztosítékot. Az ajánlati biztosíték átutalással történő biztosítása esetén ajánlatkérő az
utalás tényét ellenőrzi és csak az ajánlattételi határidőig bankszámlájára beérkezett utalást tekinti teljesítettnek,
— Az ajánlati biztosíték teljesíthető visszavonhatatlan és feltétel nélküli, az ajánlati kötöttség lejárta napjáig
érvényben maradó bankgarancia(k) formájában. A bankgaranciát a dokumentáció 3. számú mellékletében
megadott minta szerinti tartalommal kell kiállítani. A bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát /példányait az
ajánlathoz csatolni kell,
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— Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá a "biztosítási szerződés alapján kiállított" készfizetési
kezességvállalást tartalmazó eredeti kötelezvénnyel, melyet a dokumentáció mellékletében megadott minta
szerinti tartalommal kell kiállítani. A kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell,
— Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani a biztosítékot egy vagy több dokumentum
formájában is benyújthatja, illetve egy vagy több külön átutalással is teljesítheti. A dokumentumokon, illetve
átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni, hogy melyik részre vonatkozik a biztosíték. Amennyiben
minden részre vonatkozóan egyben történik a biztosíték adása és az nem megfelelő (pl. az összeg nem
megfelelő) úgy ajánlattevő ajánlata minden rész tekintetében érvénytelenné less nyilvánítva.
7.) Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti az ajánlatot, amennyiben: a Kbt. 88. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
valamely körülmény fennáll.
8.) A Kbt. 13. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő
ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szerint alkalmasságát
igazolnia kell, tekintettel arra, hogy jelen felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a
minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottaknál.
9.) Ajánlattevőnek a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
10. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakról.
11) Közös ajánlat esetén a ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére, az ajánlat tartalmára Ajánlatkérő
(Megrendelő) felé vállalt egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell.
Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők (konzorcium) képviseletére meghatalmazott Konzorcium vezető tag
kijelölését és a Konzorcium nevében az ajánlat aláírásra jogosult személy meghatalmazását. A képviseletre
történő meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazók cégszerű aláírását. és a meghatalmazott
aláírását. A Konzorcium vezető tagja útján jogosult kibocsátani a számlákat, nyújtja a teljesítési biztosítékot,
és kapcsolattartóként eljár a szerződés teljesítése során. Az ajánlathoz közös ajánlattevőnek csatolni kell a
közös ajánlattevők megállapodását (Konzorciumi megállapodás), mely bemutatja a feladatok Konzorciumi tagok
közötti pontos megosztását, a feladatok értékének a %-os arányát a szerződés teljes értékéhez viszonyítva.
12) Az ajánlati felhívásban és dokumentációban az ajánlatkérő által az ajánlat részeként benyújtani előírt
valamennyi igazolást és dokumentumot, idegen nyelvű kifejezést tartalmazó iratot eredetiben vagy hiteles
másolatban, magyar nyelven vagy hiteles fordításban kell az ajánlathoz csatolni, kivéve azon igazolásokat/
dokumentumokat, amelyek tekintetében az ajánlatkérő kifejezetten eltérően rendelkezik. Külföldön kiállított
okiratok (függetlenül azok köz, vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben / hiteles
másolatban / egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését, továbbá Apostille tanúsítvánnyal történő
ellátását ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság D.251/34/2010. számú,
21.5.2010-ben kelt határozatában foglaltakra tekintettel nem írja elő.
13.) Ajánlattevők tehetnek ajánlatot az ajánlati felhívás B. mellékletében felsorolt részek bármelyikére, több
vagy az összes részre egyszerre.
14.) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy ajánlattevő több rész tekintetében minősül
nyertesnek, úgy ezekre a részekre egy szerződést kössön.
15.) Minden, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésben a Kbt. rendelkezései
az irányadók.
16.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
alvállalkozójának, illetve adott esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolt iratokat aláírók
aláírási címpéldányát (eredetiben, vagy hiteles másolatban).
17.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így az ajánlatkérési
felhívással és az Ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar
nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
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18.) A Kbt. 90. § (5) bekezdése szerint ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz, melynek részletes szabályait
az ajánlati dokumentáció 11. pontja tartalmazza.
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

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2)-(4)
bekezdésének megfelelően.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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:
31.8.2010
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