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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237826-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Békéscsaba: Klór
2016/S 132-237826

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Alföldvíz Zrt.
AK00844
Dobozi út 5.
Békéscsaba
5600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakucz Pál
Telefon:  +36 66523200
E-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu 
Fax:  +36 66528850
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzes.alfoldviz.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Vanin Kft.
Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ludvigné Paczolay Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.paczolay@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Vanin Kft.
Érmelléki utca 9. II. emelet 2.

mailto:bakucz.pal@alfoldviz.hu
http://www.alfoldviz.hu
http://kozbeszerzes.alfoldviz.hu
mailto:ildiko.paczolay@vaninmc.com
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Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ludvigné Paczolay Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.paczolay@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu

I.6) Fő tevékenység
Víz

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

II.1.1) Elnevezés:
Keret-szerződés az Alföldvíz Zrt.-vel klórgáz adásvétele tárgyban.

II.1.2) Fő CPV-kód
24311900

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Keret-szerződés az Alföldvíz Zrt.-vel klórgáz adásvétele tárgyban.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Nyertes ajánlattevő töltő telephelye.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret-szerződés az Alföldvíz Zrt.-vel Klórgáz adásvétele tárgyban az alábbiak szerint:
A szerződés keretében 100 %-os tisztaságú, cseppfolyós klórgáz biztosítandó 194,777 t/év mennyiségben a
szerződés teljes futamidejére vonatkoztatva melyből a teljes mennyiség nyertes ajánlattévő töltő telephelyén
kerül átvételre a műszaki leírásban megadott mennyiségek (hordó és palack bontásban) és ajánlatkérő
felmerülő igénye szerint. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az évenként megadott mennyiségtől éves szinten
legfeljebb - 30 (mínusz harminc) százalékkal eltérjen.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő a cseppfolyós klórgáz vételezését az alábbi módon kívánja megoldani: Ex works paritással: a
nyertes ajánlattevő töltő telephelyén.

mailto:ildiko.paczolay@vaninmc.com
http://www.alfoldviz.hu
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2) Ajánlatkérő saját tároló hellyel (Újkígyós vízműtelep.) rendelkezik, ahonnan központilag látja el
üzemegységeit. Ajánlatkérő saját szállítási kapacitással rendelkezik az 1. pontban foglaltak szerinti teljesítés
esetére, jelenleg 2 db gépjármű (6620 kg és 6950 kg + 8600 kg (pótkocsi) hasznos teherbírás). Ajánlatkérő
számára jelenleg rendelkezésre álló tároló kapacitás: 10 hordó (450 kg/db) és 93 db palack (45 kg/db).
3) Ajánlatkérő maga szervezi össze – a telephelyi igények és szükségletek alapján – szállítási igényeit, oly
módon, hogy a saját átfejtő helyén tárolt mennyiség mértéke ne lépje át a veszélyes üzemmé minősítés (1 000
kg) korlátját.
4) Az 1. pont szerinti teljesítéshez a nyertes ajánlattevő felé jelentkező egyidejű mennyiségi igény lehetséges
szélső értékei:
— maximális feltöltési igény: 2 db hordó (900 kg) és 26 db palack (1 170 kg), azaz összesen 2 070 kg, vagy 1
db hordó (450 kg) és 39 db palack (1 755 kg) összesen 2 205 kg,
— minimális mennyiség: 1 db hordó (450 kg) vagy 1 db palack (45 kg).
5) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult
eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
6) Ajánlatkérő a teljesítés elvárt időpontja előtt 2 munkanappal jelzi igényét, melyet a nyertes ajánlattevő köteles
a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni.
7) Az ajánlatkérő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a nyertes ajánlattevő által biztosított töltő
telephelyre saját tároló eszközeit (hordó/palack) feltöltésre. A töltő- és cseretelephely területén a palackok
le- és felrakodását a nyertes ajánlattévő végzi oly módon, hogy a hordók le- és felrakodásához megfelelő
rakodó/teherhordó eszközt a nyertes ajánlattévő biztosítja. Az ajánlatkérő, megvárva a töltés megtörténtét és
felrakodását, saját szállító eszközén, saját költségére szállítja vissza a megtöltött edényzetet az 2) pontban
jelzett telepére.
8) A költség- és időoptimalizálás érdekében az ajánlatkérő a teljesítés helyszíne vonatkozásában az alábbi
elvárásokat fogalmazza meg: a nyertes ajánlattevőnek a teljesítést egy olyan – a műszaki előírásoknak,
jogszabályoknak megfelelő – töltő telephelyen kell ajánlatkérő számára biztosítania:
— amely ajánlatkérő 2) pontban jelzett saját tároló helytől – közúton mért legfeljebb 300 km távolságra
helyezkedik el és
— ahol ajánlatkérő maximális egyidejű szállítási igénye – azaz 2 hordó és 26 palack, vagy 1 db hordó és 39 db
palack feltöltése – esetén is 4 órán belül biztosítani tudja a tárolóedények teljes feltöltését (a hordók esetében
rakodással együtt).
9) Ajánlatkérő – gazdasági, műszaki, engedélyeztetési okokból – nem tudja elfogadni ennél nagyobb elérési
távolsággal történő teljesítést, mint ahogy a leírttól eltérő – alternatív módon – való teljesítést sem (pl.: csere
palack rendszert, vagy saját telephelyén biztosított töltést, stb.).
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti
rendelkezésre állásának biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: Palackos Cl gáz nettó egységára (HUF/kg) / Súlyszám: 27
Költség kritérium - Név: Hordós Cl gáz nettó egységára (HUF/kg) / Súlyszám: 68

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
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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:
A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról –
továbbiakban Kormányrendelet) 1–16. § alapján:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban az
ajánlatának benyújtásakor Kormányrendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró
okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az
érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok
esetében, az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat fogad el.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (Kormányrendelet 2. § (5)), az
alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontra is.)
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:
P1) Benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően lezárt 3 üzleti évben az –
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kbt. 65. § (1) bek. a) pont,
Kormányrendelet 19. § (1) bek. c) pont).
Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet
19. § (3) bek. szerint járhat el.
A fent előírt igazolások a Kormányrendelet 19. § (7) bek.-nek megfelelőn, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 19. § (1) bek. szerinti igazolási módok
helyett.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)–(8) bek. szerinti releváns nyilatkozatok
és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó
– alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben, illetőleg
működésének ideje alatt – a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen legalább 114
000 000 HUF.
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági
feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bekezdés).

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (Kormányrendelet 2. § (5)), az
alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontra is.)
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69. § szerinti igazolási módra vonatkozóan:
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Benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás a jelen felhívás
feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt)
legjelentősebb szállításai (szerződései) ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban
előírtakon (a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy tárgya, mennyisége vagy az
ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez esetlegesen szükséges további
adatokat is.
(Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, és Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pont és 22.§ (1)–(2) bekezdés
szerint.)
A fent előírt igazolások a Kormányrendelet 24.§(1) bek-nek megfelelőn az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek, ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 21. § (1) bek. szerinti igazolási módok
helyett.
III.1.3./M1) pontban meghatározott követelmények esetében az ajánlattétel időpontjában is hatályos többéves/
határozatlan idejű szerződés szerinti korábbi teljesítés is bemutatható, amennyiben az ebből már igazoltan
teljesített időtartam meghaladja a 6 egybefüggő hónapot és az előírt feltételeknek ezen már eltelt időtartamra
vonatkozóan megfelel.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági
feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt. 67. § (3) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három
évben (36 hónapban) legalább az alábbi elvárásoknak megfelelő korábbi (egy vagy több) szerződéssel, amely a
vizsgált futamidő alatt az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesült:
— legalább egy db, a jelen felhívás tárgya (100 %-os tisztaságú cseppfolyós klór) szállítására vonatkozó
korábbi szerződés, amelynek keretében fél év (6 egybefüggő hónap) időtartam alatt a 100 %-os tisztaságú
cseppfolyós klór kiszolgált mennyisége elérte havi átlagban a 12 t/hó mennyiséget.
Alanyi kör:
III.1.3./M1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.
§ (6) bekezdés).
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági
feltételt igazolja.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: áru késedelmes átadása esetén a késedelmesen átadott mennyiség nettó ellenszolgáltatása
értéke 1 %-ának megfelelő érték minden megkezdett késedelmes óra után.
Meghiúsulási kötbér: meghiúsulási eset bekövetkeztekor, ill. a szerződés nyertes ajánlattevő hibájából
bekövetkező rendkívüli felmondása esetén a szerződésben meghatározott teljes szállítási mennyiségre
vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő érték.
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítése esetén a hibás teljesítéssel érintett megrendelés nettó
ellenszolgáltatása értéke 15 %-ának megfelelő érték.
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét – alkalmazási körét és szabályait – a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A finanszírozás saját forrásából történik.
Kifizetés: az ellenérték megfizetése a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)–(2)
bekezdés szerint, a nyertes ajánlattevő teljesítését és ajánlatkérő általi elismerését követően, banki átutalással
történik.
Az ellenérték megfizetése: banki átutalással történik, a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla
ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk. 6:130. § (1) bekezdés).
Fizetési ütemezés:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát nem fogad be.
A díj számlázása: tételes elszámolással, szállításonkénti rendszerességgel.
A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § foglaltak szerint kell eljárni.
A finanszírozás részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös
ajánlattevők az ajánlat részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell
nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevőt.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Gázpalackot csak az a gazdálkodó szervezet tölthet, amely rendelkezik a nyomástartó és töltőlétesítmények
műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV.27.) GKM rendeletben vagy a cseppfolyós
propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és
hatósági felügyeletéről szóló kormányrendeletben meghatározott, működő és erre akkreditált, független tanúsító
szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és a töltőlétesítmény használatba vételére engedélyt
kapott (35/2014. (XI.19.) NGM rendelet).
A klórgáznak ki kell elégítenie az MSZ EN 937 szabványt és a forgalmazónak rendelkezni kell a forgalmazott
klór esetében OTH biocid engedéllyel a fertőtlenítésre ivóvíz esetén.
Figyelemmel a költség- és időoptimalizálásra, a felhívás II.2.4/8-9) pont előírásainak a nyertes ajánlattevőnek
meg kell felelnie.
Az ajánlat érvényességének feltétele a fenti feltételeknek való megfelelés igazolása.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
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
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/08/2016
Helyi idő: 11:00

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 ajánlati kötöttség végső dátuma: 15/09/2016

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/08/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:
VANIN Kft. 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

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. A Kbt. 61. § (4) szerinti indokolás: a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel
biztosítását.
2. A közbeszerzés nem feltételes.
3. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
4. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlás útján való bevonása esetén e
szereplőre tekintettel nem kerül elrendelésre újabb hiánypótlást.
5. Értékelési pontszámhatárai: 1–10. Módszer: 1. és 2. költség kritérium: relatív, fordított arányosítás, minőségi
kritérium: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.
Az ajánlattevőknek az 3. értékelési szempont szerinti értékeléshez a közbeszerzés dokumentumban
részletezettek szerinti szakmai vállalást kell tenniük a felolvasólapon. Az értékelési módszer részletes
ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Az értékeléskor elért pontszámok az értékelési
szempontokhoz tartozó súlyszámmal való szorzás után ajánlattevőnként kerülnek összesítésre. A legmagasabb
összesített súlyozott pontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.
6. Ajánlatkérő a bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő a Kormányrendelet 2. § (5) bekezdés szerint, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
7. Az eljárás, így az ajánlat nyelve magyar, idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell csatolni az ajánlatban (Kbt. 47. § (2)
bekezdés). Ajánlatkérő kizárólag a fordítás tartalmát vonja elbírálás alá.
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8. Kérjük, az elérést/letöltést követően a gazdasági szereplők adataikat/elérhetőségüket a
jogiiroda@alfoldviz.hu  címre megküldeni az eljárás során keletkező valamennyi további dokumentum közvetlen
megküldhetősége érdekében.
9. Nem kell megjelölni:
— a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni (Kbt. 66. § (6) a),
— az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) b).
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1)–(2), (4)–(5) bekezdéseire.
10. Alkalmasság igazolása:
— a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és igazolásukat a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg ajánlatkérő a III.1.2) P1, III.1.3) M.1. pontban,
— projekttársaság korábbi teljesítése esetén a Kbt. 140. § (9) bekezdés irányadó,
— a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény esetén betartandó a Kbt. 65.
§ (9) bekezdés,
— alkalmasság igazolása során kapacitás rendelkezésre bocsátásával összefüggésben a Kbt. 65. § (11) bek. is
figyelembe veendő.
11. A szerződés időtartama alatt az ajánlatban megadott árak vonatkozásában a szerződéstervezet 4.4. pontja
figyelembe veendő.
12. Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja:
1. Palackos Cl gáz nettó egységára: 204 HUF/kg;
2. Hordós Cl gáz nettó egységára: 193 HUF/kg.
13. Árfolyamok: Az ajánlattétel során, az alkalmassági és érvényességi körben előírt igazolások körében, a
különböző devizák forintra történő átszámításánál ajánlattevőnek jelen felhívás feladásának napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni illetve az árbevétel tekintetében
az érintett év, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes árfolyam az irányadó
14. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha
őt – a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti összegezésben
megjelölte.
15. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Ádámné Egri Judit, lajstromszáma: 00239.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 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 közbeszerzésekről szóló 2015 évi CXLIII. törvény 148. § szerint.

mailto:jogiiroda@alfoldviz.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
07/07/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu

