ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000842642019
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

árubeszerzés

Ajánlatkérő
neve:

Oszkó Község Önkormányzata

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Oszkó Község Önkormányzata

Postai cím:

Rákóczi Utca 79

Város:

Oszkó

NUTS-kód:

E-mail:

HU222

Postai irányítószám:

Hosszú

Kapcsolattartó személy:
polgarmester@oszko.hu

EKRSZ_
70076862

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

9825

Ország:

Magyarország

Zoltán
+36 308223289

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
92135703

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Gerbex Közbeszerzési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Postai cím:

Brigád Utca 6.

Város:

Szombathely

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU222

Dr.

Unger

unger.istvan@t-online.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

István
+36 309475382

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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2019.07.05 06:00:04

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
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
16000000-5

árubeszerzés

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db. Univerzális traktor (New Holland TD5.95) 1 db. Gréder (Bohir Hamster 3500) 1.db. Kitolható, billenthető fejű szárzúzó (TA/M
180) 1 db. Két forgófejes árokásó Dondi DMR 35B, 540TLT fordulattal) A projekt keretében kizárólag első üzembe helyezésű, 2015.
január hó után gyártott gépek, berendezések beszerzése lehetséges. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozások szerepelnek, a hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek, az előírt hivatkozások minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt
értelmezendők. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás
szerepel, azok minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

60

vagy a teljesítés határideje:

9825 Oszkó, Rákóczi utca 79.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzésre tervezett eszközök - adapterek - funkciójában csak együtt használhatók egymással teljes kompatibilitásban kell lenniük.

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

Traktor beszerzés adapterekkel

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
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HU222 Vas

9825 Oszkó, Rákóczi utca 79.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján
meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás és 784/5801/6/15/2017 iktatószámu támogatói okirat
alapján Uniós és saját forrásból az alábbi gépek beszerzése. 1 db. Univerzális traktor (New Holland TD5.95) 1 db. Gréder (Bohir
Hamster 3500) 1.db. Kitolható, billenthető fejű szárzúzó (TA/M 180) 1 db. Két forgófejes árokásó Dondi DMR 35B, 540TLT fordulattal)
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozások
szerepelnek, a hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az előírt hivatkozások minden
esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban szabvány,
műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás szerepel, azok minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt
értelmezendők.
(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:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás mértéke (hónap) (maximum 24 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (Ft)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

17 320 910

HUF

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, a keretmegállapodás vagy a 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
információ (nyílt eljárások 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
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Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 + saját forrás

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 (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 meghatározott kizáró okok bármelyike fenn áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok fenn
nem állására vonatkozó nyilatkozatnak az eljárást megindító felhívás megküldésének dátumánál nem régebbinek kell lennie.
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.) A 321/2015. Korm. rendelet mind árubeszerzés, hogy az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére – műszaki-technikai
felszereltségének leírásával is igazolható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M 1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik Oszkó község közigazgatási határától számítottan 50 km-es körzeten belül a
megajánlott termékeknek megfelelő szakszervízzel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítése esetén a Ajánlatkérő 1 % napi kötbér felszámítására jogosult a késedelembe esés napjától a szerződésszerű
teljesítés napjáig. A kötbér alapja a teljes nettó vételár. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot (
nettó vételár 30 %-át), akkor Ajánlatkérő a szerződéstől elállhat meghiúsulási kötbérre jogosult. Az Ajánlattevő hibás teljesítése esetén
a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő választásától függően kellékszavatossági igénnyel léphet fel vagy hibás teljesítési
kötbért érvényesít. - Kellékszavatossági igény érvényesítése esetén a Ptk. 6:159. § (2) a) pontja alapján Ajánlatkérői. Amennyiben ezen
kötelezettségének Eladó nem tesz eleget úgynettó vételár 20 %-ának megfelelő összegű kötbér felszámítására jogosult. A meghiúsulási
kötbér mértéke a teljes nettó vételár 30 %-a.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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IV. szakasz: Eljárás

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

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

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:
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:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
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:
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Nem

V.2) További információk
1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren. 2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell
tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési
dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. 3. Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a
alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás,
abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló
űrlap kitöltésével). 4. Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést. 5. Az árajánlatokat nettó értékben kérjük megadni. 6. Az
elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza. 7. Több változatú ajánlattételre nincs
mód. 8. A Kbt. 26. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Dr. Unger István Lajstromszám: 00296 E-mail: unger.istvan@t-online.hu

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