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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125528-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Kisvárda: Textilipari gépek
2018/S 057-125528
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Felső-Szabolcsi Kórház
AK02320
Árpád utca 26.
Kisvárda
4600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalóné Salzmann Orsika Éva
Telefon: +36 45502100
E-mail: kozbeszerzes@kisvardakorhaz.hu
Fax: +36 45415252
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kisvardakorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.kisvardakorhaz.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kisvardakorhaz.hu/oldal/88/kozbeszerzesi-dokumentumok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
EcoNet System Kft.
Apafi u. 42–44./C. fsz. 12.
Debrecen
4028
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bátyi László
Telefon: +36 52521196
E-mail: batyi@econetsystem.hu
Fax: +36 52521197
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisvardakorhaz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
EcoNet System Kft.
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Apafi u. 42–44./C. fsz. 12.
Debrecen
4028
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bátyi László
Telefon: +36 52521196
E-mail: batyi@econetsystem.hu
Fax: +36 52521197
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisvardakorhaz.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kórház

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Mosodatechnikai gépek beszerzése a Felső-Szabolcsi Kórház számára adásvételi szerződés keretében

II.1.2)

Fő CPV-kód
42710000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Mosodatechnikai gépek beszerzése a Felső-Szabolcsi Kórház számára adásvételi szerződés keretében.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Mosó-csavarógépek és szárítógépek beszerzése
Rész száma: 1. rész

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
42716120
42716200

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
4600 Kisvárda, Árpád utca 26.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
2 db Higiénikus mosó-csavarógép I. (min. 140 kg a töltéskapacitás)
1 db Higiénikus mosó-csavarógép II. (min. 60 kg a töltéskapacitás)
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2 db Forgódobos hőlégszárító
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/
vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a
megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűséget az adott termékre megadott műszaki paraméterek alapján vizsgálja.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A
termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban
leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása
és beüzemelése is, amely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Higiénikus mosó-csavarógép I. - 2 részre osztott dob (Igen/Nem) (Előny a
megléte) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 3. Higiénikus mosó-csavarógép I. - Érintőképernyős kijelző (Igen/Nem)(Előny a
megléte) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 4. Higiénikus mosó-csavarógép I. - Programtárolási lehetőség (Minimum 50,
legkedvezőbb szint 100) (Előny a nagyobb) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 5. Higiénikus mosó-csavarógép I. - Ajtónyílás mérete (Minimum 2100 cm²,
legkedvezőbb szint 3050 cm²) (Előny a nagyobb) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 6. Higiénikus mosó-csavarógép I. - külső dob közvetlenül min. 20 mm vastagságú
anyaggal hő és hangszigetelt (Igen/Nem) (Előny a megléte) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 7. Higiénikus mosó-csavarógép II. - osztatlan dob (Igen/Nem) (Előny a megléte) /
Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 8. Higiénikus mosó-csavarógép II. - Érintőképernyős kijelző (Igen/Nem) (Előny a
megléte) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 9. Higiénikus mosó-csavarógép II. - a megajánlott mosógép azonos
gyártmánycsaládból származik mint a higiénikus mosó-csavarógép I. (Igen/Nem) (Előny a megléte) / Súlyszám:
3
Minőségi kritérium - Név: 10. Higiénikus mosó-csavarógép II. - külső dob közvetlenül min. 20 mm vastagságú
anyaggal hő és hangszigetelt (Igen/Nem) (Előny a megléte) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 11. Forgódobos hőlégszárító - a gép mindkét oldalról azonos mértékben hozzáférhető
Helytakarékos, nagyra nyíló tolóajtók (Igen/Nem) (Előny a megléte) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 12. Forgódobos hőlégszárító - Dobátmérő mérete (Minimum 1100 mm, legkedvezőbb
szint 1240 mm) (Előny a nagyobb) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 13. Forgódobos hőlégszárító - Magas nyomású (min. 10 bar) rozsdamentes acél
hőcserélő (Igen/Nem) (Előny a megléte) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 14. Forgódobos hőlégszárító - Pneumatikus működtetésű rozsdamentes gőzszelep
(Igen/Nem) (Előny a megléte) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 15. Forgódobos hőlégszárító - Levegő visszaforgatás (Igen/Nem) (Előny a megléte) /
Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Vasalógépek beszerzése
Rész száma: 2. rész

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
42718100
42718200

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
4600 Kisvárda, Árpád utca 26.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1 db Nagy teljesítményű vályús gőz kalander/mángorló
3 db Ipari kézi vasalóasztal univerzális formával és kézi vasalóval
1 db Gőzfűtésű vasalóprés
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/
vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a
megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűséget az adott termékre megadott műszaki paraméterek alapján vizsgálja.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A
termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban
leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása
és beüzemelése is, amely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Nagy teljesítményű vályús gőz kalander/mángorló - tényleges vasalási szög (Min.:
160°, legkedvezőbb szintje 200°.)(Előny a nagyobb) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. Nagy teljesítményű vályús gőz kalander/mángorló - Vasalási teljesítmény (Min.: 240
kg/h, legkedvezőbb szintje 450 kg/h.) (Előny a nagyobb) / Súlyszám: 8
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Minőségi kritérium - Név: 4. Nagy teljesítményű vályús gőz kalander/mángorló - LCD/TFT képernyő (Igen/Nem)
(Előny a megléte) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 5. Nagy teljesítményű vályús gőz kalander/mángorló - érintőkijelző (Igen/Nem)(Előny a
megléte) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 6. Nagy teljesítményű vályús gőz kalander/mángorló - Nomex filc kalanderöltözék
(Igen/Nem)(Előny a megléte) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 7. Vasalóasztal - azonos gyártmánycsaládból kerül ki, mint a megajánlott vasalóprés
(Igen/Nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 8. Gőzfűtésű vasalóprés - préselési idő szabályozása digitálisan elektronikával (Igen/
Nem)(Előny a megléte) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 9. Gőzfűtésű vasalóprés - az univerzális forma rendelkezik nadrágformával is min. 120
x 50x 20 cm-es méretben (Igen/Nem)(Előny a megléte) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Minden rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben:
— a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn,
— továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt.
Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, figyelemmel a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglalt rendelkezésekre.

22/03/2018
S57
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5 / 12

HL/S S57
22/03/2018
125528-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

6 / 12

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §,
12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második
Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja,
valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes
európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági
követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Minden rész tekintetében:
a) Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi tartalommal:
1. számlaszám(ok),
2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját
3. volt-e 30 napot meghaladó sorbaállított tétel az ajánlattevő pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző 12 hónapon belül; attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Felhívjuk a t. ajánlattevők figyelmét, hogy
a nyilatkozatoknak a vizsgált időszak folyamán vagy azt követően már megszűnt számlákra vonatkozó adatokat
is tartalmazniuk kell.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan ajánlattevő minden rész tekintetében:
a) amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint számláján az ajánlati
felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az előírt a) alkalmassági követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni.
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Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §(4) bekezdés szerinti felszólítására benyújtandó
dokumentumok között a szervezetet és ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: „A gazdasági szereplő
által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró
döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket
ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban
benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti,
mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.”.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Minden rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második
Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja,
valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes
európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági
követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyának (mosodatechnikai gépek szállítása)
megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező
időpont (év, hónap, nap)), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát, az alkalmasság megítélése
szempontjából az adott rész tekintetében releváns mennyiségét, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű
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teljesítésről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint Ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által
adott igazolással igazolva. Amennyiben ajánlattevő olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe
vételével kell igazolnia alkalmasságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
három évben legalább az alábbi mosodatechnikai gépek szállítására vonatkozó referenciával:
1. rész esetén:
2 db Mosó-csavarógép
1 db Szárítógép
2. rész esetén:
2 db Ipari kézi vasalóasztal
A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya
szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni.
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felszólítására benyújtandó
dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag
az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: „A gazdasági szereplő
által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró
döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket
ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban
benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti,
mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.”.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szállításra kerülő termékeknek rendelkeznie kell CE megfelelőségi tanúsítvánnyal és megfelelőségi
nyilatkozattal a 2009/125/EK irányelv 5. cikke alapján.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1)

Meghatározás

IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/04/2018
Helyi idő: 12:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/04/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
EcoNet System Kft., 4028 Debrecen, Apafi u. 42–44./C. fsz. 12.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárás a Kbt. 68.§ (4) és (6)
bekezdései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. Formai előírások
1.1. Az ajánlatokat 1 papíralapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papíralapú példányról
készült 1 db szkennelt, elektronikus példányban, zárt csomagolásban, a felhívásban megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
1.2. A dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban kérjük
benyújtani a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével, amelynek eredeti példányát kell az
ajánlathoz csatolni.
2. Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok
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2.1. Felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
2.2. Részenként a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
2.3. Részenként nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell.)
2.4. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD).
2.5. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
2.6. Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás
mintáját egyszerű másolatban.
2.7. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról.
2.8. Nyilatkozat pénzforgalmi számlákról.
2.9. A szállítani kívánt termékek magyar nyelvű leírása.
3. Egyéb információk
3.1. Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét biztosítja. Ajánlattevő csak az ajánlati felhívásban
meghatározott, egy vagy valamennyi részre, az adott részre meghatározott mennyiség egészére tehet ajánlatot.
3.2 Ajánlatkérő egyik részre sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
3.3. A Közbeszerzési dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
3.4. A közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltése és Ajánlatkérő részére – a +36
52521197 telefax számra vagy a batyi@econetsystem.hu e-mail-címre – történő haladéktalan visszaküldése
kötelező.
3.5. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
3.6. A III.1.2.) és III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
3.7. Minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban.
3.8. Irányadó: Kbt. 131. § (4) bekezdése.
3.9. A felolvasólapon az ajánlati adatlap adott részre vonatkozó „Összesen” során feltüntetett értéket kell
szerepeltetni.
3.10. Az eszközökre szakmai minimum elvárásokat tartalmazó dokumentumot („Műszaki specifikáció”)
részenként kitöltve be kell csatolni.
3.11. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
bírálatot.
3.12. A Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége.
3.13. A szerződés nem köthető meg az összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig,
kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pont.
3.14. Közös ajánlattétel esetében konzorciális szerződés.
3.15. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
3.16. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
3.17. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra ad lehetőséget.
A találkozás helyszíne: Főigazgatói titkárság.
Időpontja: 2018.03.28 11:00 óra.
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3.18. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont tekintetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
3.19. FAKSZ: Bátyi László, lajstromszáma: 00043.
3.20. Irányadóak a Kbt. előírásai, illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk folytatása:
4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő a teljesítési határidő olyan okból történő be nem tartása esetén, amelyért
nyertes ajánlattevő felelős, a nettó vállalási ár 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi
kötbér maximálisan 20 napig kerül felszámításra, az ezt meghaladó késedelem meghiúsulásnak minősül. A
meghiúsulási kötbér követelése kizárja a késedelmi kötbérre vonatkozó igényt.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős 20 naptári napot meghaladó
késedelembe esne, vagy egyébként a szerződés felelősségi körébe tartozó okból meghiúsul, nyertes
ajánlattevő a nettó vállalási ár 20 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Jótállás: 12 hónap.
Teljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőben, a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint arra vonatkozóan,
hogy a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig Ajánlatkérő,
rendelkezésére bocsátja.
Ajánlatkérő ajánlati vagy más szerződéses biztosítékot nem ír elő.
5. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Mindegyik rész esetében a sikeres próbaüzemmel megvalósuló szerződésszerű
átadás-átvételt követően kiállított és leigazolt számla kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30 napon
belül átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. §
(1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlattétel, a szerződés
és a kifizetések pénzneme a forint. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
6. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó (0) és felső
határa (10) minden részszempont esetében azonos.
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Mindkét rész vonatkozásában Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot
tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A
pontszámok kiszámítása fordított arányosítás módszerével történik.
Az 1. rész esetén az 2.-3. és 6.-11. és 13.-15. részszempontok esetében ajánlatkérő „igen” válasz esetén a
ponthatár maximumát (10 pont), „nem” válasz esetén a ponthatár minimumát (0 pont) adja.
A 2. rész esetén a 4.-9. részszempontok esetében ajánlatkérő „igen” válasz esetén a ponthatár maximumát (10
pont), „nem” válasz esetén a ponthatár minimumát (0 pont) adja.
Az 1. rész 4., 5., 12. és a 2. rész 2., 3. részszempontja esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt
jelentő) értékű vállalások az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont)
kapnak. Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél
még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot
ad és a pontozás során az ajánlatkérő legkedvezőbb szintet veszi figyelembe. Ajánlatkérő által meghatározott
két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való
távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Amennyiben az egyes részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a
kerekítés. Az egyes részszempontokra kapott pontszámokat Ajánlatkérő szorozza az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal, majd az így kapott pontszámokat összegzi. A legtöbb pontot elért ajánlattevő lesz a
nyertes ajánlattevő.
VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
20/03/2018
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