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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2020. július 30-án, csütörtökön 15 órakor
kezdődő soron kívüli ülésére, a Városháza üléstermébe
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)


Napirend:

1. Parkoló építés és járda felújítás közbeszerzés megindítása
2. Szennyvíz átemelő szivattyú beszerzés
3. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen részt venni.

Gyomaendrőd, 2020. július 29.
Gózan Sándor s.k.
Bizottsági elnök



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
2020. július 30.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2020. július 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Parkoló építés és járda felújítás közbeszerzés megindítása
Pardi László osztályvezető
Gózan Sándor egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A korábban elkészült 2020. évi út és parkoló építési és felújítási és járda felújítási terv szerint már lezajlott az út,
járda és parkoló felújítási közbeszerzés. Az első közbeszerzésből kimaradt az építési engedélyhez kötött munkák,
mivel azok tervezése és engedélyezése még folyamatban volt.
Az első eljárásból így kimaradt a Hősök út és Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében építendő 5 férőhelyes, A
Kossuth úti 2 férőhelyes, a Vásártéri lakótelepi 9 férőhelyes parkoló építés és a Kner utcai járdafelújítás.
A Bírálóbizottság megkezdte a közbeszerzési eljárásának előkészítését.
A beszerzés becsült értékének meghatározásánál a tervezői költségbecslést vettük alapul, így az nettó 8,9 millió
forintos becsült értéket állapítottunk meg. A beszerzés együttes értéke (1. és 2. közbeszerzés) meghaladja a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott, építési
beruházás megrendelésre vonatkozó értékhatárt. Ennek okán jelen eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.), III. fejezete szerinti rendelkezések az irányadók. Az eljárást a Kbt. Harmadik
része szerinti eljárásrendben, a 115. § (1) bekezdése alapján kell eljárni, tehát legalább 5 ajánlattevőt kell
ajánlattételre felhívni.
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját közbeszerzési szabályzatának
5.) pontja alapján létrehozta háromtagú Bírálóbizottságát is, mely személyek közreműködésével előkészítésre került
az ajánlati felhívás és dokumentáció.
A Bírálóbizottság 2020. július 30-án tartja ülését, melyen tárgyalja az ajánlati felhívást, így a végleges ajánlattételi
felhívás a Bizottság ülésén kerül ismertetésre.
Amennyiben a döntést hozó Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező dokumentumokat, úgy az eljárást
megindító felhívást a Dr Varga Imre megküldi a meghívandó gazdasági szereplők részére.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembevételével hozza meg döntését!

Döntési javaslat
"Felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság jóváhagyja a „Parkoló építés és járdafelújítás 2020” elnevezésű közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívását az alábbiak szerint elfogadja és egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot, hogy az alábbi
gazdasági szereplők részére, ajánlattételre felhívás céljából a közbeszerzési dokumentumokat küldje meg:
·
·
·
·
·

Csabatechnika Kft. (5500 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 30.)
Bereczki és Társa Bt. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.)
Kondor-szolg Kft. (5553 Kondoros, Munkácsy u. 2.)
Swietelsky Magyarország Kft. (5600 Békéscsaba, Ipari út 44.)
Hídknap Faipari Kft (5500 Gyomaendrőd, Lévai u. 21.)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000779832020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Parkoló építés és járda felújítás 2020

Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Postai cím:

Selyem Út 124

Város:

Gyomaendrőd

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Pardi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

varosuzem@gyomaendrod.hu

Telefon:

EKRSZ_
15090515

Nemzeti azonosítószám

5500

Ország:

Magyarország

László
+36 66581232

Fax:

+36 66283288

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
20543886

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Varga Imre

Postai cím:

Kinizsi Utca 13

Város:

Békéscsaba

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU332

Dr.

Varga

iroda@drvargaimre.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

5600

Ország:

Magyarország

Imre
+36 66444568

Fax:

+36 66444568

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
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2020.07.27 16:29:29

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45233120-6

Parkoló építés és járda felújítás 2020

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Parkoló építési-bővítési beruházás Gyomaendrőd város belterületén, a Hősök útján, a Kossuth u. 7. sz. előtt és a Vásártéri lakótelepen,
valamint a Kner utcai járda részleges felújítása.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Gyomaendrőd város közigazgatási területe

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését és megállapította,hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel
lehetőségét, figyelemmel a gazdaságossági szempontokra. A részekre bontás kihatással lenne az építési beruházás minőségére is.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Parkoló építés és járda felújítás 2020

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés
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Gyomaendrőd város közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyomaendrőd város belterületén - a Hősök útján (Rákóczi u. csatlakozásnál) 9 férőhelyes párhuzamos felállású személygépkocsi
várakozóhely építése; - a Kossuth u. 7. sz. előtt 6 férőhelyes személygépkocsi várakozóhely 3 férőhellyel történő bővítése; - Vásártéri
lakótelepen 9 férőhelyes merőleges felállású személygépkocsi várakozóhely építése; - a Kner utcai járda részleges felújítása.
Részletesen a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás (24-60 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

30

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

70

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)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) 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 (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok
bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,

EKR000779832020

alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az
előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell
a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a
Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az eljárásban előírt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Jóteljesítési biztosíték: (azaz a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): a Kbt. 134 § (4)-(5), illetve (6) bekezdés a) pont (az
ajánlattevő választása) szerinti formában. Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés
szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki. A biztosíték az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként (visszatartással is lehetséges) az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. A biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia a szerződés teljesítésének
időpontjától kezdődően a jótállási idő teljes tartama alatt.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére. A
kivitelezés során ajánlatkérő 1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A 100 %-os készültség
elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására. Az igényelt
előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
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Nem

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a) a cégaláírási
nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése
szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy
arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől) b) folyamatban lévő cégbírósági
változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1
példánya, továbbá xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum (mellékletek nélkül)] 2. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 3. A nyertes
ajánlattevőként szerződő fél köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévőt
kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg: 2 millió HUF/káresemény, 4 millió HUF/év. 4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontját. 5. Az ajánlathoz csatolni kell a teljes körűen kitöltött árazatlan költségvetés(eke)t Excel fájlformátumban
. 6. Ajánlatkérő nevében eljár: dr. Varga Imre FAKSZ 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Tel.: +36 66444568; E-mail: iroda@
drvargaimre.hu, Lajstromszám: 00449 7. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0–tól (minimum)-10-ig (maximum). Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a
Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a nyertes ajánlat kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontban rögzített fordított arányosítás
módszerével végzi az értékelést. A Jótállás tekintetében Ajánlatkérő Pvizsgált = {(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(
Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (Pmax − Pmin) + Pmin} módszerével végzi az értékelést, ahol Pvizsgált: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális
pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot
adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Jótállás időtartama: 24-60 hónap. A 24 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb
megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki
nem emelt egyéb dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír. Amennyiben az EKR rendszerben nyilatkozat minta
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rendelkezésre áll, azt értelemszerűen ki kell tölteni. A további nyilatkozatok kitöltött és cégszerűen aláírt, szkennelt példányait
kötelesek az Ajánlattevők az ajánlathoz csatolni az Ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott iratminták tartalmának
megfelelően - egyéb előírás hiányában - pdf fájlformátumban.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)

EKR000779832020

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2020. július 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szennyvíz átemelő szivattyú beszerzés
Pardi László osztályvezető
Gózan Sándor egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
2019-ben önkormányzatunk nettó 9.623.530 Ft támogatást nyert viziközmű energetikai fejlesztésére. A projekt 50 %os finanszírozású és a 6 db átemelő szivattyú beszerzését tartalmazza a hozzá kapcsolódó vezérlő egységekkel. A
beszerzendő szivattyúk a város területén található szennyvízáztemelőkbe kerül beépítésre.
A beszerzendő szivattyúk specifikációját az Alföldvíz Zrt munkatársai határozták meg.
Eszközök listája:
Flygt Concertor 100 4 kW Inteligens búvármotoros szennyvízszivattyú
Telepítő készlet Concertor N100 típusú
Vezérlő egység, APP 411, Concertor XPC
Concertor DP kommunikációs egység
Compakt HMI LED kijelző
Flygt Concertor 80 2,2 kW Inteligens búvármotoros szennyvízszivattyú
Telepítő készlet Concertor N80 típusú
Flygt Concertor 100 7,3 kW Inteligens búvármotoros szennyvízszivattyú
Telepítő készlet Concertor N100 típusú

4 db
4 db
4 db
4 db
4 db
2 db
2 db
2 db
2 db

A beszerzés becsült értékének meghatározásánál indikatív ajánlatot vettünk. Megvizsgáltuk a 2020. évre vonatkozó
beszerzés jogszabályi környezetbe való beillesztését, és arra jutott, hogy a beszerzés együttes értéke meghaladja a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a 70. §-ában meghatározott,
eszközbeszerzésre vonatkozó értékhatárt. Ennek okán jelen eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban Kbt.), III. fejezete szerinti rendelkezések az irányadók. Az eljárást a Kbt. Harmadik része
szerinti eljárásrendben, a 112. § (1) bekezdése alapján kell eljárni.
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját közbeszerzési szabályzata
alapján létrehozta háromtagú Bírálóbizottságát is, mely személyek közreműködésével előkészítésre került az ajánlati
felhívás és az előzetes tájékoztató.
A Bírálóbizottság 2020. július 30-án tartja ülését, melyen tárgyalja az ajánlati felhívást.
Amennyiben a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező dokumentumokat, úgy Dr Varga Imre
intézkedik az eljárást megindító felhívás közzétételéről.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését!
Döntési javaslat
"Közbeszerzés megindítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja a „Szennyvíz átemelő szivattyú beszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívását, és dokumentációját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000789602020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Szennyvízátemelő szivattyú beszerzés

Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Ajánlati felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Postai cím:

Selyem Út 124

Város:

Gyomaendrőd

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Toldi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Telefon:

EKRSZ_
15090515

Nemzeti azonosítószám

5500

Ország:

Magyarország

Balázs
+36 66386122

Fax:

+36 66386122

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
20543886

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Varga Imre

Postai cím:

Kinizsi Utca 13

Város:

Békéscsaba

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

iroda@drvargaimre.hu

NUTS-kód:

HU332

Dr.

Varga
Telefon:

Postai irányítószám:

5600

Ország:

Magyarország

Imre
+36 66444568

Fax:

+36 66444568

Internetcím(ek)
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2020.07.28 17:53:41

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000789602020/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000789602020/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Szennyvízátemelő szivattyú beszerzés
EKR000789602020

II.1.2) Fő CPV-kód:
42122220-8

II.1.3) A szerződés típusa:

Árubeszerzés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
8 db szennyvízátemelő szivattyú beszerzése

EKR000789602020

Nem

II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(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 vonatkozó információk
Nem

Részajánlat tételre lehetőség van
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését és megállapította,hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel
lehetőségét, figyelemmel a gazdaságossági szempontokra.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Szennyvízátemelő szivattyú beszerzés

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
42122220-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Gyomaendrőd város közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szennyvíz átemelő szivattyú 1. típussal szemben támasztott elvárt jellemzők Mennyiség: 2db Névleges hidraulikai adatok: Emelőmagasság: 13,5 m - Szállítókapacitás: 145 m3/h - Közepes nyomástartomány Szennyvíz átemelő szivattyú 2. típussal szemben
támasztott elvárt jellemzők Mennyiség: 4db Névleges hidraulikai adatok: - Emelőmagasság: 9 m - Szállítókapacitás: 121 m3/h Közepes nyomástartomány Szennyvíz átemelő szivattyú 3. típussal szemben támasztott elvárt jellemzők Mennyiség: 2db Névleges
hidraulikai adatok: - Emelőmagasság: 9 m - Szállítókapacitás: 57 m3/h - Magas nyomástartomány További részletes előírások a
műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
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)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

60

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
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információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

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

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 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 62. §
(1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan ajánlattevőknek 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 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. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kb. 69. (11a) bekezdésében, valamint a 35. § (2a) bekezdésben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (feladási időpont év/hó/napjától visszafelé
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három év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített legjelentősebb szállítások ismertetése a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján. Az alkalmassági feltétel teljesítését a Kr. 23. §-ban foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az
igazolásban meg kell adni legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a
szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e. ---------- Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §- a szerinti bírálat keretében a kizáró okok,
az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben , előszerződésben vagy
más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban legalább egy darab értékesített 13,5 m emelőmagasságú és
145 m3/h szállítókapacitású, továbbá 2 db értékesített 9 m emelőmagasságú és 121 m3/h szállítókapacitású szivattyúval.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a Kbt. 134. §-a szerinti biztosítékot nem ír elő. A Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezetében szabályozott szerződést megerősítő
biztosítékokra vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdések szerint 30 napon belül fizeti meg Vállalkozónak a
szerződésben rögzített bankszámlájára történő átutalással, figyelemmel a Kbt. 135. §-ban foglaltakra. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a
pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. (Ptk. 6:42. § (2) bek.)
További feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, ill. nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. (Kbt. 35. § (9) bek.)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem
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Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Nem

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum, helyi idő:

2020.08.17

09:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.08.17

Hely:

Kbt. 68. § (1b) szerint

11:00

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem
Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Nem

A fizetés elektronikus úton történik:

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.

Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

Nem

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

Igen

VI.3.9) További információk:
1. 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 cégjegyzésre jogosult azon
képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) 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 nem alkalmazza
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az EKR rendszerben megadott
minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 5. Ajánlatkérő az Alkr. 30. § (
4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságának feltételeit és igazolását az Alkr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg az előírt alkalmassági feltételek vonatkozásában. 6. Ajánlatkérő nevében eljár: dr. Varga Imre FAKSZ 5600
Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Tel.: +36 66444568; E-mail: iroda@drvargaimre.hu, Lajstromszám: 00449 7. Az ajánlathoz csatolni kell a
teljes körűen kitöltött, a megajánlott termékek egyértelmű beazonosíthatóságát biztosító megnevezését is tartalmazó árazatlan
költségvetést, excel formátumban. 8. Minden iratot pdf formátumban kell csatolni, ha más formátum nincs előírva. 9. Az ajánlattevő az
ajánlatához csatolni a megajánlott termék(ek) vonatkozásában a felhívásban és a műszaki leírásban meghatározott elvárásoknak való
tételes megfelelést alátámasztó dokumentumo(ka)t (műszaki specifikáció). 11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy
rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát – a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően
végzi el. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy
több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír. Amennyiben az EKR rendszerben
nyilatkozat minta rendelkezésre áll, azt értelemszerűen ki kell tölteni. 13. A műszaki leírásban a megadott paramétereket követően
példakánt megjelölt, konkrét típusú eszközök kizárólag az ajánlattétel elősegítése érdekében kerültek feltüntetésre, az ajánlattevők
bármely, a megadott paramétereknek megfelelő eszközre ajánlatot tehetnek. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. §-a értelmében a
műszaki leírás csak olyan kivételes esetben hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra,
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha más módon nem lehetséges a szerződés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Nem
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nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki
előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat
átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak
megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. A műszaki
leírásban szereplő szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek
nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy
az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
Megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási eszközök. Az ajánlatkérő köteles elfogadni a más
tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat is. 14. A legalacsonyabb ár mint értékelési
szempont alkalmazásának indokolása: ajánlatkérő igényeinek kizárólag műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, további minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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BEJELENTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
Tárgy:

Bejelentések

