Az hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívása

Ajánlatkérő:
Neve: Újhartyán Község Önkormányzata
Címe: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Telefon száma: 06-29/372-133
Telefax száma: 06-29/372-025
e-mail cím: jegyzo@ujhartyan.hu

A tárgyalásos eljárás szerinti jogcím:
Kbt. 124.§ (2) a) bekezdése szerint.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Térítés mentes, az ajánlatkérő dokumentációt készített és a dokumentációt az
ajánlattételi felhíváshoz mellékelte.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Újhartyán Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” eszközbeszerzése
A szerződés típusa:
Árúbeszerzés
A szerződés meghatározása/tárgya
Eszközbeszerzés Újhartyán Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” intézmény
részére, egyösszegű szállítói szerződés keretében.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

39.10.00.00-3

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)
-

-

37.00.00.00-8
37.42.00.00-8
37.50.00.00-3
39.14.10.00-2
További
tárgy(ak)

-

-

Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen
nem X
SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
Teljes mennyiség
- Kész bútor szállítása 8 foglalkoztatós óvoda helyiségébe telepítéssel együtt, mely tartalmaz:
íróasztal, kulcstároló szekrény, szék, zárható szekrény, asztal, óvodai fektető, óvodai
szekrény, játszógaléria, tábla, öltözőszekrény, polcrendszer, virágtartó, fektetőhöz görgős
tároló, törölköző tartó,
- óvoda fejlesztő eszközök beszerzése, amely tartalmazza: újfesték, fémtalicska, szorzótábla,
szócsaládok, kockák, műanyag csavarok, számoló doboz, könyvek, hangszerkészlet, logikai
készlet, CD, írásvetítő, puzzle, táblás logikai készlet, bóják, dömper, festékroller készlet,
vonalzó, egyensúlyozó deszka golyókkal, roller, mini tricikli, ásó, gereblye, lapát, szita, vödör,
öntözőkanna, kapa, cirokseprű,
- tornatermi berendezések, eszközök szállítása és telepítése, amely tartalmaz: testhenger,
kombinált tornaszer, mászóka, egyensúlyozó korong, mini foci, tornapad, beltéri kosár
állvány, bordásfal, tornaszekrény
- kültéri bútorok, játszótéri berendezések szállítása és telepítése, amely tartalmaz: játszóvár,
hinta, mérleghinta, babaház, teherautó, homokozó keret, labdadobáló, kombinált játszóvár
csúszdákkal, mászógúla, lépegető, ütéscsillapító gumiburkolat, ütéscsillapító homokburkolat
telepítése,
- Konyhai berendezések szállítása és telepítése, amely tartalmaz: mosogató, munka asztal,
hűtő, páraelszívó ernyő, tároló állvány, asztal, tároló asztal, faliszekrény, polc, mérleg,
hűtőszekrény, öltözőszekrény, öltözőpad, zsúrkocsi,
az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban:

VAGY: kezdés

2009/10/01

befejezés
2009/10/22
SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Napi késedelmi kötbér, jótállási időtartam, jótállási garancia:
A napi kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlottak szerint, melynek maximum
mértéke a kiadott dokumentációban meghatározásra kerül.
A jótállási időtartam a nyertes ajánlattevő által megajánlattak szerint, a dokumentációban
meghatározottak szerint.
A jótállási garancia a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben. A garancia nyújtásának
feltételeit és igénybevételének módját a dokumentációban meghatározottak szerint, melynek
mértéke a végszámla benyújtásával egy időben a nettó vállalási díj 3%-a erejéig az éves
garanciális felülvizsgálat biztosítására a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a.)pont szerinti biztosítékot
köteles nyújtani a nyertes ajánlattevő.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás összegét az ajánlatkérő részben támogatásból, részben hitelből kívánja
biztosítani. Előleget az ajánlatkérő nem fizet. Az igazolt teljesítést követően benyújtott és az
ajánlatkérő által befogadott számla kifizetése 30 napos határidővel, átutalással történik.
Részszámla benyújtható, az ajánlatkérő a beruházás megvalósítására megkötött finanszírozási
szerződéssel összhangban lehetőséget biztosít részszámla benyújtására.
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1), a
Kbt. 61.§ (1) d.) és a Kbt. 61.§ (2) szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) a.)-c.) pontok szerint
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód: ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, nyilatkozata, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1), a
Kbt. 61.§ (1) a.)-d.), a Kbt. 61.§ (2) szerint meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

1. Az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója
köteles benyújtani az előző három (2006.
2007. 2008.) számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójából az eredmény-kimutatás
hiteles másolatát.

Az ajánlattevő, illetve 10% feletti
alvállalkozója a szerződés teljesítésére
alkalmatlan, amennyiben:

rendelkezik legalább 50 millió forint
hitelígérvénnyel vagy likvid eszközzel

Ezen alkalmassági feltételnek az
ajánlattevőnek és 10% feletti

1. A számviteli jogszabályoknak megfelelően
beszámolóval lezárt utolsó három üzleti év
2. Az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója (2006. 2007. 2008.) bármelyikére vonatkozó
köteles benyújtani a Kbt. 66.§ (1) bekezdés
beszámolójában az adózás előtti eredménye
c.) pontja alapján az előző három évre (2006. negatív volt.
2007. 2008.) vonatkozóan a közbeszerzés
Ezen alkalmassági feltételnek az
tárgyának (kész bútorszállítás és kivitelezés)
ajánlattevőnek és 10% feletti
forgalmáról szóló hiteles másolatban történő
alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.
igazolás benyújtását.
2. Kész bútorszállítás és kivitelezésből
3. Az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója származó éves forgalma az előző 3 év (2006.
köteles benyújtani valamennyi számlavezető
2007. 2008.) bármelyikében nem éri el az
pénzintézettől származó, az ajánlattételi
ajánlati ár összegének másfélszeresét.
határidő lejártát megelőző 30 napnál nem
Ezen alkalmassági feltételnek az
régebbi, igazolás hiteles másolatát a
ajánlattevőnek és 10% feletti
következő tartalommal:
alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
- mióta vezeti ajánlattevő (10% feletti
3. Bármely számlavezető pénzintézetnél
alvállalkozó) bankszámláját,
vezetett bankszámláján az előző 3 év (2006.
- az előző 3 évben (2006. 2007. 2008.)
2007. 2008.) bármelyikében fedezethiány
években volt e és hány alkalommal 15 napnál miatt egynél több alkalommal 15 napnál
hosszabb ideig sorban álló tétele,
hosszabb időtartamú sorban állás volt ( a
- fizetési kötelezettségeinek rendben eleget
sorban állás fogalma alatt a hitelintézetekről
tesz-e,
és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
4. Az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója CXII. tv. 2. számú melléklet III. rész 36.
pontja szerint rögzítettek értendők), valamint
köteles benyújtani a számlavezető
fizetési kötelezettségeinek nem időben tesz
pénzintézetétől származó igazolás hiteles
eleget.
másolatát, mely tartalmazza, hogy

(pénzeszközök, értékpapírok). (Kbt. 66.§. (1)
d.) pont)

alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.
4. Az ajánlattevő, illetve 10% feletti
alvállalkozója a szerződés teljesítésére
alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
bruttó 50 millió forint összegű szabad
pénzösszeggel.
Ezen alkalmassági feltételnek az
ajánlattevőnek és 10% feletti
alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

1. Az ajánlattevő és 10% feletti
alvállalkozója köteles benyújtani az előző
három (2006. 2007. 2008.) legjelentősebb
szállításainak ismertetéséről szóló, a Kbt.
67.§ (1) a.) pontja alapján tett hiteles
másolatát, a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, amely
tartalmazza:

Az ajánlattevő, illetve 10% feletti
alvállalkozója a szerződés teljesítésére
alkalmatlan, amennyiben:

- szerződő másik fél adatait,
- szállítás tárgyát,
- ellenszolgáltatás összegét,
-teljesítés idejét és helyét,
- az igazolást kibocsátó másik fél
nyilatkozatát, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt e.
A referencia igazolásnak tartalmaznia kell
továbbá:

1. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 3 év (2006. 2007. 2008.)
mindegyikében legalább 3 db az ajánlati ár
összegének megfelelő értékű készbútor
szállítási referenciával, amely szállítás
tartalmazott kivitelezést és tervezést is
egyben, illetve a teljesítéstől számított 1
éves jótállási időtartam eredményesen
eltelt, és az esetleges garanciális hibát
szerződés szerinti minőségben és
határidőben kijavította.
Ezen alkalmassági feltételnek az
ajánlattevőnek és 10% feletti
alvállalkozójának együttesen kell
megfelelnie.

2. A benyújtott műszaki dokumentáció
(prospektus, vagy fénykép, műszaki leírás,
- a jótállási időtartam alatt előforduló hibák az anyagok, szerkezetek és belső
felsorolását,
szerelvények ismertetésével alátámasztva)
- a jótállási időtartam alatt előforduló hibák alapján a megajánlott termékek nem
felelnek meg az Ajánlati dokumentációban
kijavításának minőségét, gyorsaságát,

- a megrendelőnél a referencia adó személy foglaltaknak. (Kbt. 67.§ (1) d.) pont)
nevét, elérhetőségét.
Ezen alkalmassági feltételnek az
2. Az ajánlattevő és 10% feletti
ajánlattevőnek és 10% feletti
alvállalkozója köteles a Kbt. 67.§ (1) d.)
alvállalkozójának önállóan kell
pontja szerint, a beszerezendő árú műszaki megfelelnie.
dokumentációjának csatolása (prospektus,
3. Nem rendelkezik bármilyen dokumentált
vagy fénykép, műszaki leírás, az anyagok, jogviszonyban álló :
szerkezetek és belső szerelvények
– OKJ lakberendezői végzettségű ismertetése)
legalább 1fő minimum 3 év szakmai
3. Az ajánlattevő és 10% feletti
gyakorlattal rendelkező lakberendező
alvállalkozója köteles a Kbt. 67.§ (1) c.)
személlyel,
pontja szerint, azoknak a szakembereknek,
- legalább 3 év szakmai gyakorlattal
illetőleg vezetőknek a megnevezése,
rendelkező 4 fő épület és bútorasztalossal,
képzettségük ismertetésével, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
Ezen alkalmassági feltételnek az
ajánlattevőnek és 10% feletti
alvállalkozójának együttesen kell
megfelelnie.
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: Ajánlatkérő egy tárgyalási napot tart.
Tárgyalás időpontja:2009. szeptember 23. 14 óra
Helye: Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2367 Újhartyán, Fő u. 21. Nagyterem
Tárgyalási nap
• Az ajánlatkérő az ajánlattevő jelenlétében nyitja meg a tárgyalást és
ennek során rögzítésre kerül, hogy a felek részéről ki, vagy kik vesznek
részt a tárgyaláson (esetleges rendkívüli események lehetősége miatt az
írásos ajánlatban célszerű lehet több – írásos meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott - személyt is megjelölni) A cégkivonat
szerint egyébként képviseleti és aláírási joggal rendelkező személyek,
természetesen a hatályos és hiteles cégkivonat alapján képviselhetik
ajánlattevőt;

• a tárgyalási napon az ajánlatkérő az Ajánlattevőnek lehetővé teszi, hogy
egy alkalommal módosítsa a tárgyalás során előzőleg tett megajánlását,
pontonként.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak

Részszempont

Súlyszám

1. Bruttó ajánlati ár

80

2. jótállási időtartam

50

3. Korábbi teljesítési határidő

50

4. Késedelmi kötbér mértéke

40

Súlyszám

Részszempont

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 18/09/2009 (nap/hó/év)

Időpont: 10 óra

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

18/09/2009 (nap/hó/év )

Időpont: 10 óra

Hely: Újhartyán Község Önkormányzata, Fő u. 21. Nagyterem
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglalt személyek.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?

igen X

nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb használható hivatkozási alapot:
KMOP-2007-4.6.1./B-2. kódszámú, Közép-magyarországi Operatív Program közoktatási
intézmények beruházásainak támogatása.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
- Az ajánlatok értékelése során az egyes részszempontokra adható pontszám 1-10-ig
terjedhet. Ponthatárok közötti pontszámot az ajánlatkérő az alábbiak szerint értékeli:
számára legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális pontot, és a további elemek
pontszámai ehhez viszonyítva arányosítással kettő tizedesig történő kerekítéssel kerülnek
meghatározásra.
- Az ajánlattevő az ajánlatot 3 példányban (1 pld eredeti és 2 pld másolat) lezárt,
bontatlan csomagolásban, folyamatos lapszámozással ellátva, roncsolás mentesen,
összefűzve, vagy bekötve köteles benyújtani az ajánlati dokumentációban megjelölt
formanyomtatványok felhasználásával.
- Az ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati dokumentáció másra nem ruházható át. Közös
ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlati dokumentációnak a megváltása.
- Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a Kbt. 91.§ (2)
bekezdésében megjelölt személlyel köti meg a szerződést.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nevében jelen közbeszerzési eljárásban
aláírásra jogosult személy(ek) aláírási eredeti címpéldányát, vagy közjegyző által
hitelesített másolatát.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 30 napnál nem régebbi
cégmásolata eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján előírja az igazolások hiteles másolati
formában történő benyújtását.
- Az ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását teszi kötelezővé, melynek mértéke 1.500.000.Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszeg ajánlatkérő számára való
utalással, vagy az ajánlatkérő nevére szóló, az ajánlati biztosíték összegére vonatkozó
feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciával , vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított –kézfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. A fizetés módja:
átutalással Újhartyán Község Önkormányzat OTP Bank ZRt 11742032-15391236-

10020009 számú számlára. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentum eredeti
vagy közjegyző által hitelesített másolatát külön lezárt borítékban az ajánlathoz csatolni
kell. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia.
Az ajánlatkérő a biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról a Kbt. 59.§ (5)-(6)
bekezdések alapján intézkedik.
- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.
- Az eredményhirdetés időpontja: 2009. 09. 23. 16 óra
- A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. 10. 01. 10 óra
- Ajánlatkérő teljes hiánypótlást biztosít.
E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2009/09/10

