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Napirend:
1. „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának betonalapanyag beszerzése” tárgyú
ajánlattételi felhívásának megtárgyalása
2. „Gyomaendrőd Város útépítési, útkarbantartási és parkoló építési-felújítási
munkái 2017” ajánlattételi felhívásának megtárgyalása
3. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. július 19.
Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2017. július 20.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beton alapanyag beszerzése 2017" tárgyú
ajánlattételi felhívás megtárgyalása
Pardi László
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Képviselő-testület 227/2017 (IV.27.) Gye. Kt. határozata alapján meghirdetésre került a lakossági járda felújítási
pályázat. A felhívás alapján az eredményesen pályázó személyek beton alapanyagot kapnak közterületi
járdaszakaszok felújításához.
A közfoglalkoztatáshoz, a parkoló építésekhez és a járda felújítási pályázathoz szükséges építési anyagok nettó
értéke meghaladja a nettó 15 millió forintos értékhatárt, így közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a járda felújítási
pályázathoz szükséges beton alapanyagok beszerzésére.
A közbeszerzési csoport elkészítette az eljárás megindításához szükséges összefoglaló tájékoztató és ajánlattételi
felhívás tervezeteket, melyet a csatolt melléklet tartalmaz.
A felhívás szerint a vállalkozónak 145 egység beton alapanyag kiszállítására kell az ajánlatot megtenni. További 145
egység beton alapanyag és ennek kiszállítása opcionális.
1 egység beton: 2m3 sóder és 3 mázsa cement.
A beszerzés tervezett bruttó költsége 4 millió forint.
Mivel csak a Bizottsági ülést megelőzően kerül megtartásra a Bíráló Bizottsági ülés, ezért a csatolt mellékletek csak
tervezeteknek tekinthetők.
Döntési javaslat
"Felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága jóváhagyja az " Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beton alapanyag beszerzése 2017" ajánlati
felhívását és dokumentumait az előterjesztés melléklete szerint. A Bizottság egyben utasítja a Közbeszerzési
Csoportot, hogy az alábbi gazdasági szereplők részére az ajánlati felhívást és dokumentumokat küldje meg:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

2

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás
iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.
I. szakasz: Ajánlatkérő
1
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata AK02737
Postai cím: Selyem út 124.
I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Postai cím: Kinizsi u. 13.
jelzésére
Város/Község: Békéscsaba
szolgáló
Postai irányítószám: 5600
elérhetőség: Ország: HU
Telefon: +36 66444568
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa: Árubeszerzés
II.1.2) A

„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beton alapanyag beszerzése 2017”

szerződés
tárgya:
II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: 2017.12.31.
II.1.4) A

Az ajánlatkérő közigazgatási területe.

teljesítés

NUTS-kód: HU332

helye:
III. szakasz: Jogi információ
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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□ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
Nem
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk

1

IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: (2017/07/27) Helyi idő: (16:00)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
14212120-7
VI.1) További Fő CPV-kód:
információk:

További CPV-kódok:

44111200-3
60100000-9

Sóder
Cement
Közúti szállítási szolgáltatások

- Becsült érték: 6.299.212,- Ft ebből az opcionális rész: 3.149.606,-Ft
- Részajánlat tételére nincs lehetőség.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c),
g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül,
akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül
fel.
- A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az
I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
-
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VI.1.2) További információk: Az ajánlatkérő 145 egység beton alapanyag és ennek kiszállítására köt
szerződést. 145 egység beton alapanyag és ennek kiszállítása opcionális. 1 egység beton: 2m3 sóder és
3 mázsa cement és ennek kiszállítása.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/07/20)

1
2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

2

Ajánlati felhívás
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése alapján
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beton alapanyag beszerzése 2017”
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám:
AK02737

Postai cím: Selyem út 124.
Város: Gyomaendrőd

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Pardi László

Telefon: +36 66 581 232

E-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu

Fax: +36 66 283 288

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL) www.gyomaendrod.hu
I.2) Közös közbeszerzés – Nem releváns
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő papír alapon és e-mailen is megküldi az ajánlatkérő által saját
kezdeményezésre meghívott és az érdeklődő gazdálkodó szervezeteknek.
További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Dr. Fodor András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Postai cím: Luther u. 12. II. em. 207-208.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Telefon: +36 66444568
E-mail: fodor@drvargaimre.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Dr. Fodor András 5600 Békéscsaba, Luther u. 12., II. emelet 202.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
□ Központi szintű
X Regionális/helyi szintű
□ Közjogi szervezet

□ Közszolgáltató
□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
□ Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
□ Általános közszolgáltatások
□ Honvédelem
□ Közrend és biztonság
□ Környezetvédelem
□ Gazdasági és pénzügyek
□ Egészségügy

□ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
□ Szociális védelem
□ Szabadidő, kultúra és vallás
□ Oktatás
X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beton Hivatkozási szám: alapanyag beszerzése 2017”
II.1.2) Fő CPV-kód:
14212120-7
Sóder
II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A vállalkozónak 145 egység beton alapanyag kiszállítására kell az
ajánlatot megtenni. További 145 egység beton alapanyag és ennek kiszállítása opcionális.
3
1 egység beton: 2m sóder és 3 mázsa cement.
II.1.5) Becsült érték: [ 6.299.212] Pénznem: [H][U][F]

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére nincs lehetőség.
A részajánlat tételének kizárásának indoka:
Ajánlatkérő megvizsgálta a tervezett beszerzését és megállapította, hogy figyelemmel a beszerzés tárgyára, a
beszerzésre kerülő eszközök jellegére, volumenére, a részajánlattétel lehetőségének biztosítása nem szolgálja a
közbeszerzés célját.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beton
alapanyag beszerzése 2017”

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
44111200-3
Cement
60100000-9
Közúti szállítási szolgáltatások
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU 332
A teljesítés helye: Az ajánlatkérő közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
145 egység beton alapanyag és ennek kiszállítása. 145 egység beton alapanyag és ennek kiszállítása opcionális. 1
3
egység beton: 2m sóder és 3 mázsa cement és ennek kiszállítása.
II.2.5) Értékelési szempontok.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli.
Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru
felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét
minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja,
figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét.
II.2.6) Becsült érték: Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

26 6.299.212.- Ft
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2017/09/01(a legkorábbi időpont) Befejezés: 2017/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: 145 egység beton alapanyag és ennek kiszállítása.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
Projekt száma vagy hivatkozási száma: -

II.2.13) További információ: III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt
merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. § i)
pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. § (2) bekezdése szerint,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
ajánlattevő az Alkr. 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 tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését követő keltezésű nyilatkozatok, igazolások
benyújtását fogadja el.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem ír elő.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő műszaki, ill. szakmai alkalmassági
követelmény előírásától eltekint, tekintettel arra, hogy
a beszerzésnek a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott egyedi jellemzői alapján a teljesítés
megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági
feltétel előírása nem szükséges.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk: III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben az Ajánlattevőnek felróhatóan az egyedi megrendelésekben rögzített határidőt az
Ajánlattevő elmulasztja, az Ajánlatkérő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér
mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-a naponta. Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó
szerződéses ellenérték 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: ajánlattevő a szerződés – ajánlattevőnek felróható okból történő – meghiúsulása esetére a
nettó szerződéses ellenérték 20%-nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles, emellett Ajánlatkérő a
szerződéstől indoklás nélkül egyoldalú nyilatkozattal meghiúsulás címén elállhat.
A vételár késedelmes megfizetése esetén a Ajánlatkérő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban Ptk.) 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdések szerint 30 napon
belül fizeti meg. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak az irányadók.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A kifizetés rendje:
A szerződés teljesítése egyedi megrendelések útján beton egységenként történik. Az egyedi megrendeléseket
minden esetben előzetes egyeztetés előzi meg. Ajánlattevő az egységenkénti teljesítést követően, 5 napon belül
számlát állít ki, amely alapján történik a megfizetés.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentesére irányuló információ: IV.1.4) Információ a tárgyalásról: IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/08/08 Helyi idő: 10:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: 2017/07/28
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2017/08/08 Helyi idő: 10:00 Hely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. 202. sz. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá
- a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott
szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
X A megrendelés elektronikus úton történik
X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: nem.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja: nem.
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: nem.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:
Az 1 egység beton alapanyagra vonatkozó nettó 23.000,-Ft-nál nagyobb összeg megajánlása az ajánlat
érvénytelenségét okozza.
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli.
Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru
felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét
minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja,
figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszám
megadásra kerül: VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával határozza meg: nem.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1. Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást
biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás kiváltására alkalmas módon
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az
ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az
alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon
képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő
gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által
hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a
cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az
ajánlathoz.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
3. Ajánlatkérő - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti
nyilatkozat megtételét az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
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A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és
benyújtania.
Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, oldalanként
növekedjen, Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de lehet számozni.
A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban megadott minta
szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges benyújtani.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát,
amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt, aki a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet).
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az
innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
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 ajánlattevővel, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles másolati példányban kell azon nyilatkozatokat
benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve
a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. §
(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3.
Tel: 66/529-450, Fax: 66/529-467, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3.
Tel: 66/529-440, Fax: 66/529-465, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/996-100, Fax: +66/996-200, Kék szám: +36 40 424-242
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található
Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Tel.: +36 1 224-9100, Fax: +36 1 224-9262
A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található
Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 26. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100, Fax: +36-1-476-1390 Zöld szám: +36 80 204-264, Honlap: www.antsz.hu
A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található.
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: 06-1-795-54-78,
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Postafiók
címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: +36-1-795-0716, Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010,
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Levelezési cím:1590
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Budapest, Pf. 95, Tel.: +36-1-301-2900, Fax: +36-1-301-2903, Zöld szám: +36 80 204-258, Honlap: www.mbfh.hu A
területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internetcímen található.
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint 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. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban
elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdéseire is
figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt
tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni.
Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak szerint adja meg.
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel
érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet
az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton
e-mailben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott
kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentum részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen
információk figyelembe vételével elkészíteni és benyújtani.
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az
ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében
az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 71. §-ában foglaltak az
irányadóak.
Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú példányban,
valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban, elektronikus
adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető *.pdf formátumban,
valamint a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve
elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés
esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati
példányát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az
ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának beton alapanyag beszerzése 2017” – Tilos felbontani az ajánlattételi határidő
lejártáig!” Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az
ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az
ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Amennyiben az ajánlattevő
ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját
maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése,
stb.). A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi
határidő lejárta után nyújtották be. Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek,
amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban megadott helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. § (6)
bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön
jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek (ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi.
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben
felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási
rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben
foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni

VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2017/07/28
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Ellenjegyezte:

