AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Könnyített beszerzési eljárás tekintetében
1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Ajánlatkérő megnevezése: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Beszerzési eljárást lebonyolító szervezet: Bagi Üzemigazgatóság
Címzett: Ritecz György ügyvezető
Címe: 2191 Bag, Dózsa György út 20.
Telefon: +3628408524,
Fax: +3628408178
Internet cím: http://www.dakov.hu
E-mail: rlilla.beszerzes@dakov.hu
2. AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA, ÉS ALKALMAZÁSÁNAK INDOKA:
Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal által jóváhagyott Beszerzési Szabályzatában rögzített, a közbeszerzési értékhatár
alatti beszerzésekre vonatkozó ún. könnyített beszerzési eljárás szabályai szerint folytatja
le.
Indoka: a beszerzés becsült értéke nem éri el az árubeszerzésre vonatkozó 2017. évre
irányadó nettó 50 millió Ft összegű közbeszerzési értékhatárt.
3. A BESZERZÉS(SZERZŐDÉS) TÁRGYA MENNYISÉGE, RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL,
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

3.1. A beszerzés (szerződés) tárgya és mennyisége
Adásvételi keretszerződés kishaszon-gépjárművek szállítása a DAKÖV Kft. egyes ellátási
területein. A DAKÖV Kft. teljes ellátási területe a http://www.dakov.huweblapon
részletesen megismerhető.
Beszerzés mennyisége: 7 db legfeljebb 3,5 tonnás összteherbírású új kishaszon-gépjármű
(dobozos kivitel) szállítása.
A fent megadott mennyiséget ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt le fogja hívni,
de fenntartja a jogot (+) 3 db kishaszongépjármű megvásárlására.
A részletes műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza.

Részekre történő ajánlattétel

3.2.

Ajánlatkérő a részajánlat tételt jelen eljárásba nem biztosítja.
Szerződéses feltételek

3.3.

a) Teljesítési határidő
A szerződés határozott időre jön létre, 2017.12.31-ig, mely alatt a 3.1 pontban megadott
mennyiséget Ajánlatkérőnek szerződésszerű teljesítés mellett át kell adnia.
b) Fizetési határidő
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a teljesítését követően, átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében, a számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással fizeti meg az
ellenértéket.
c) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1)
bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes Ajánlattevő
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: ajánlattevőnek felróható okból történő késedelmes teljesítés esetére;
mértéke a késedelemmel érintett szerződéses ellenérték 1%-a/naptári nap, de legfeljebb
a szerződéses ellenérték 10%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén
Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, illetve meghiúsulási kötbért követelni.
x teljesítési kötbér: ajánlattevőnek felróható okból történő hibás teljesítés esetére; a
hibás teljesítési kötbér vetítési alapja és mértéke, valamint a hibás teljesítési kötbér
maximuma megegyezik a késedelmi kötbér mértékével.
Meghiúsulási kötbér: ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulás esetére;
mértéke a szerződéses ellenérték 10%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a
teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben a kötbért
meghaladó kárát.
A beszerzés tárgyára vonatkozó részletes szerződéses feltételeket a Dokumentáció
szerinti szerződéstervezet tartalmazza.
4.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

4.1.Jogi feltételek és igazolási módjuk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
A fenti jogi feltételek meglétének igazolására az ajánlathoz csatolni kell:

 Az a) és b) pont alatti feltételt Ajánlatkérő a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon
ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevő adatai nem szerepelnek,
akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatokat
egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.
Amennyiben a cégbíróságon az ajánlattevő cégügyében változásbejegyzés iránti eljárás
van folyamatban, abban az esetben az ajánlattevőnek a változás bejegyzési benyújtását
és tartalmát igazoló okiratot is csatolnia kell.
 A c) pont szerinti feltételek fenn nem állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott
nyilatkozatot kell csatolni.
4.2. Műszaki, szakmai alkalmasság
Ajánlattevő a műszaki, szakmai alkalmasságát nyilatkozatával igazolja a következő
feltételek tekintetében:
a) A megajánlott gépjárművek konkrét műszaki paramétereinek ajánlattevő általi
ismertetése
b) Cégszerűen aláírt nyilatkozat az alábbi feltételek vállalásáról:
- a szállított gépjárművek azonos kivitelűek és műszaki tulajdonságúak
- ajánlattevő a gépjárműveket vizsgáztatva, rendszámmal ellátva, forgalomban való
részvételre alkalmasan felszerelve adja át az ajánlatkérő részére a forgalomban tartáshoz
szorosan kapcsolódó összes dokumentációt is beleértve.
- ajánlatkérő, mint tulajdonos kerül bejegyzésre
- ajánlattevő a gépjárművekkel együtt a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki
dokumentációt és kezelési, karbantartási utasítást átadja az ajánlatkérő részére, valamint
plusz egy digitális példányt
- a leszállított gépjárművek megfelelnek a magyar és az EU nemzetközi szabványoknak,
előírásoknak és biztonságtechnikai követelményeknek
5. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJA
Részszempont

Súlyszám

1. ellenszolgáltatás összege összesen: (nettó Ft/db)

60

2. megrendeléstől számított szállítási idő (nap)

20

3. teljes körű jótállási idő (hónap)

15

4. üzemanyag fogyasztás (100 km/l)

5

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható pontszám részszempontonként: 1-10.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a gépjárművekhez kapcsolódó valamennyi költséget,
így különösen, de nem kizárólagosan: hatályos jogszabályok által megállapított
valamennyi adót, vámot, hatósági díjat, szállítási költséget, jótállási, szavatossági
költségeket, banki költségeket, a magyarországi forgalomba helyezéshez szükséges
hatósági és egyéb engedélyek beszerzési költségét. a vizsgáztatás költségét.
Az 1., 2. és 4. részszempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny az alacsonyabb) kapja a maximálisan
adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva
kerül megállapításra.
A 3. részszempont esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A
legkedvezőbb ajánlati elem (előny a magasabb) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a
többi ajánlati elem pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra.
Az 1. részszempont – ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) – esetében ajánlatkérő a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által
megajánlott nettó ajánlati ár mértéke képezi. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny az
alacsonyabb) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.
Az ajánlattevők az ajánlati árak vonatkozásában csak egész számra kerekített, magyar
forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az
ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A 2. részszempont – megrendeléstől számított szállítási idő (nap) – esetében
ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az összehasonlítás alapját az
ajánlattevő által megajánlott szállítási idő mértéke képezi. A legkedvezőbb ajánlati elem
(előny az alacsonyabb) kapja a maximálisan adható 10 pontot, amely ez esetben a
legkevesebb napot jelenti, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest
arányosítva kerül megállapításra.
Az ajánlattevők a megrendeléstől számított szállítási idő vonatkozásában csak pozitív
egész számra kerekített naptári napra tehetnek ajánlatot.
A 3. értékelési részszempont – jótállás időtartama – esetében ajánlatkérő az egyenes
arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny a magasabb)
kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlati elem pontszáma a legkedvezőbb
ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.
A 3. értékelési részszempont legkedvezőbb szintje 72 hónap, melynél kedvezőbb
megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az
ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 36 hónap, melynél kedvezőtlenebb megajánlást
ajánlatkérő nem fogad el. A jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell
megadni.

A 4. értékelési részszempont - üzemanyag fogyasztás – estében ajánlatkérő a fordított
arányosítás módszerét alkalmazza. Az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által
megajánlott fogyasztás mértéke képezi. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny az
alacsonyabb) kapja a maximálisan adható 10 pontot, amely ez esetben a legalacsonyabb
fogyasztást jelenti, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest
arányosítva kerül megállapításra.
Az így meghatározott pontszámok az értékelési részszemponthoz tartozó megfelelő
súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.
6. DOKUMENTÁCIÓ, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Ajánlatkérő jelen felhíváshoz dokumentációt bocsát rendelkezésre, melynek részét képezik
a Felolvasólap, nyilatkozat minták, a részletes szerződéses feltételeket tartalmazó
Adásvételi keretszerződés, és a Műszaki specifikáció.
Ajánlatkérő a dokumentációt ellenérték nélkül, elektronikus úton (e-mail) jelen felhívással
egyidejűleg bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció másra nem ruházható át.
Az eljárással kapcsolatban információ, kiegészítő tájékoztatás kérhető írásban az 1. pontban
jelölt elektronikus címen. Ajánlatkérő a válaszokat legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejárta előtti második munkanapig valamennyi ajánlattevőnek írásban megadja.
7. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS CÍME
2017. július 05. napja 15:00 óra
Az ajánlatot egy eredeti (papíralapú) és egy másolati (pdf) példányban, zárt borítékban az
ajánlatkérő Bagi Üzemigazgatóság címére (2191 Bag, Dózsa György út 20.) közvetlenül,
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a dokumentációban
részletezett formai követelmények szerint.
8. HIÁNYPÓTLÁS
Az ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata során az ajánlattevők (pályázók) számára azonos
feltételekkel lehetőséget biztosít a nyilatkozatok és egyéb okiratok csatolására, továbbá
azajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiányok pótlása - melynek során
az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat,
hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.
Az értékelésre kerülő ajánlati elemek utólagos közlésére, illetve javítására jelen eljárásban
nincs lehetőség.

9. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE
Az ajánlatok felbontásának helye:
Az ajánlatkérő Bagi Üzemigazgatóság (2191 Bag, Dózsa György út 20.) címén található
hivatali helyisége (emeleti tárgyaló).
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017. július 05. napja 15:00 óra
Az ajánlattevők(pályázók) a bontási eljáráson részt vehetnek. Az ajánlatok bontása során
ismertetésre kerül az ajánlattevő neve, címe, valamint az elbírálásra kerülő ajánlati elemek.
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő elektronikus úton küld meg
az ajánlattevők részére.
10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, HATÁRIDEJE, A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
Ajánlatkérő az ajánlatokat a benyújtást követő legrövidebb időn belül elbírálja. Ajánlatkérő
csak az érvényes ajánlatokat értékeli (bírálja el érdemben).
Érvénytelen az ajánlat, ha
a) az ajánlattevő az eljárásból kizárásra kerül;
b) az ajánlattevő nem igazolja a felhívás 4.2 pontja szerint a szerződés teljesítéséhez
szükséges szakmai alkalmasságát;
c) egyéb módon nem felel meg azajánlattételi felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlattevő kizárásra kerül az eljárásból, ha
d) nem igazolja megfelelően a jelen felhívás 4.1. pontjában meghatározott jogi
alkalmasságát;
e) az eljárásban hamis adatot szolgáltat, illetve hamis nyilatkozatot tesz.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. július 14.
Az ajánlatkérő a szerződéskötésre az itt megjelölttől eltérő időpontot is megjelölhet.
11. AZ EREDMÉNY KÖZLÉSÉNEK MÓDJA ÉS A KÖZLÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a szerződés megkötését megelőzően írásban,
elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket.
12. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
a) Az ajánlat (pályázat) részletes tartalmi és formai követelményeit a dokumentáció
tartalmazza.
b) A ajánlatban – a fedőlap (címlap) után csatolt – Felolvasólapon fel kell tüntetni az
ajánlattevő nevét, címét, telefon és fax számát, e-mail címét, valamint az ellenszolgáltatás
nettó összege. A Felolvasólapon megajánlott ajánlati érték és az ajánlat más részében
esetlegesen megadott ajánlati érték eltérése esetén ajánlatkérő a Felolvasólapon
megajánlott értéket tekinti az irányadó és érvényes ajánlati értéknek.
c) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen felhívás 4.1. és 4.2. pontjában meghatározott, a jogi
helyzetet, valamint szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokat.

d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a felhívás, a
dokumentáció és a szerződés feltételeit elfogadja, és nyertessége esetén a szerződést
megköti és teljesíti.
e) Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő
tevékenységről, illetőleg a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.
f)

Az ajánlathoz csatolni kell – az ajánlatban szereplő aláírások cégszerűségének igazolására
- az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult(ak) hatályos aláírási címpéldányának, vagy ügyvédi
ellenjegyzéssel ellátott aláírási mintájának egyszerű másolatát.

g) Az ajánlattevők nem tehetnek közösen ajánlatot, alvállalkozót igénybe vehetnek.
h) Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén sem köteles szerződést kötni, ha a legelőnyösebb
ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja – az abban foglalt árakra tekintettel – megfelelőnek.
i)

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, illetőleg módosíthatja a jelen
felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeket. Ajánlatkérő a módosítását – új
ajánlattételi határidő megállapításával – a jelen felhívással egyező módon teszi meg.

j)

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok elbírálását, illetve a nyertessel történő szerződéskötést
megtagadhatja, ha a jelen felhívás megküldését/közzétételét követően beállott ok miatt a
szerződés teljesítésére nem lenne képes.

k) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Beszerzési Szabályzatának
megfelelően az ajánlattételre történő felkéréssel egyidejűleg a Vállalkozás saját honlapján
közzéteszi az ajánlattételi felhívást, megjelölve, hogy arra nem csak a felkért (meghívott)
ajánlattevők, hanem más gazdasági szereplő is ajánlatot tehet, aki megfelel az eljárásban
meghatározott követelményeknek, és a szerződés teljesítésére képes.
l) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott, illetőleg a fenti 11) pont szerinti
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.
m) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a beszerzési eljárás indokolási kötelezettség nélküli
eredménytelenné nyilvánítására; a jelen felhívás az ajánlatkérő részéről nem jelent
kötelezettséget a szerződéskötésre.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott
ajánlati ára eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárt, az
ajánlata érvénytelen!
13. A FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK/KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA: 2017.06.26.

