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HU-Kaposvár: Egytengelyes mezőgazdasági vontató
2009/S 77-110759
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Kaposvári Egyetem, Guba Sándor u. 40., Κapcsolattartó Dr. Dér Ferenc, HU-7400 Kaposvár. Tel. +36
82505800. E-mail der.ferenc@ke.hu. Fax +36 82319250.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.ke.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: TriCSÓK Kft., Teréz krt. 19. III. emelet 32.,
Κapcsolattartó Dr. Csók István, HU-1067 Budapest. Tel. +36 13542760. E-mail titkarsag@tricsok.hu. Fax +36
13542769. URL: www.tricsok.hu.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: TriCSÓK Kft., Teréz krt. 19. III. emelet 32., Κapcsolattartó
Dr. Csók István, HU-1067 Budapest. Tel. +36 13542760. E-mail titkarsag@tricsok.hu. Fax +36 13542769.
URL: www.tricsok.hu.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: TriCSÓK Kft., Teréz
krt. 19. III. emelet 32., Κapcsolattartó Dr. Csók István, HU-1067 Budapest. Tel. +36 13542760. E-mail
titkarsag@tricsok.hu. Fax +36 13542769. URL: www.tricsok.hu.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: Egyetem.
Oktatás.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
1 db univerzális nagytraktor beszerzése.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Árubeszerzés.
Adásvétel.
A teljesítés helye: Kaposvári Egyetem.
(7475 Bőszénfa, Malom u. 3., MAGYARORSZÁG)
NUTS-kód: HU232.

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk:

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya:
Szállítási szerződés alapján 1 db univerzális nagytraktor beszerzése.
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II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
16710000.

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Nem.

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség:
1 db univerzális nagytraktor beszerzése.
Becsült érték HÉA nélkül: 20 000 000 HUF.

II.2.2)

Vételi jog (opció):
Nem.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
befejezés: 30.9.2009.
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér, és jótállás, az ajánlati dokumentációban meghatározott
feltételekkel.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A Kbt. 305. § (3) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint, ajánlatkérő ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és
tartalommal való teljesítésétől számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki a számlát.
Ajánlattevő tudomással bír arról, hogy a jelen beszerzés részben saját forrásból, részben a TIOP
1.3.1-07/2/2F-2009-0006 pályázat forrásából kerül közvetlen kifizetésre, ezért köteles a Támogató által tett
valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a
teljesítését.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

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: Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bek. a)i) pontokban foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bek.
b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bek. a)-c)
pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll.

22/04/2009
S77
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Árubeszerzésre irányuló szerződések – Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/6

HL/S S77
22/04/2009
110759-2009-HU

Európai Közösségek – Árubeszerzésre irányuló szerződések – Nyílt eljárás

3/6

Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a Kbt. 71. § (1) bek. b)
pontja szerinti alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bek. a)-b) pontokban
foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.§-a szerint kell igazolni.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és/
vagy a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell, a Kbt. 66.§ (1) c)
pontja alapján a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap összesített teljes és ugyanezen időszak
közbeszerzés tárgya (univerzális nagytraktor szállítása) szerinti nettó forgalmáról szóló nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a
forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más,
erőforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrására is (a Kbt. 4. § 3/E. pontjának megfelelően) támaszkodik, a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre
ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő és
a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója, ha a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban
összesen:
a) a teljes nettó forgalmuk együttesen nem érte el legalább az 50 000 000 forintot, és
b) a közbeszerzés tárgya (univerzális nagytraktor szállítása) szerinti nettó forgalmuk együttesen nem érte el
legalább a 30 000 000 forintot.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek, és/vagy a
Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 67.§ (1) a) pontja alapján,
a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb
szállításainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, vagy aláírt
igazolást (megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, továbbá az
ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot is).
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más,
erőforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrására is (a Kbt. 4. § 3/E. pontjának megfelelően) támaszkodik, a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre
ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő és a
Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek a jelen ajánlati felhívás feladását
megelőző 36 hónapban összesen legalább 1 db jelen közbeszerzés tárgya szerinti (univerzális nagytraktor
szállítása) referenciával.

III.2.4)

Fenntartott szerződések:
Nem.
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III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:

III.3.2)

A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája:
Nyílt.

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám: 8.
2. Fajlagos üzemanyag felhasználás. Súlyszám: 4.
3. Meghibásodás esetére térítésmentes cseregép biztosítása. Súlyszám: 3.

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 15.6.2009 - 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 80 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti ellenértéke az Áfát nem tartalmazza, a dokumentáció
ellenértéke: 80 000 + 20 % Áfa. A dokumentáció ellenértékét a TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Raiffeisen Banknál vezetett 12010659-01057020-00100006 számú számlájára kell átutalni. Az ellenérték
teljesíthető készpénzben is.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
15.6.2009 - 10:00.

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 15.6.2009 - 10:00.
Hely: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 32., MAGYARORSZÁG).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
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A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Igen.
Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program "Modern Szolgáltató és Kutató
Egyetem kialakítása Kaposváron" című, TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006 azonosító jelű pályázat.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzéssel
kapcsolatosan támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A Kbt. 48. § (3) bekezdése esetében a
Kbt. 82. §-t, a Kbt. 99/A. § (1) bekezdését és a Kbt. 303. §-t úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg
körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása.
2) Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel szemben előírja, hogy - tekintettel a jelen közbeszerzés támogatásból történő
megvalósítására - kötelesek a támogató által tett valamennyi előírást a maguk számára kötelező érvényűként
elfogadni és vállalják ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.
3) Ajánlatkérő ezúton hívja meg az ajánlatok bontására a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselőit, illetőleg személyeket, köztük az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát
és ha az eljárásban részt vesz, az EKKE-t is.
4) Az eredményhirdetés időpontja: 13.7.2009 (14:00). Ajánlatkérő ezúton hívja meg az eredményhirdetésre
az ajánlattevőket, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselőit, illetőleg személyeket,
köztük az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát és ha az eljárásban részt vesz,
az EKKE-t is.
5) Helye: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 32.,
MAGYARORSZÁG)
6) A szerződéskötés tervezett időpontja: 10.8.2009 (11:00).
7) Helye: Kaposvári Egyetem (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., MAGYARORSZÁG)
8) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt, akkor
az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni.
9) Az ajánlat formája: az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
10) Az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó határa 0, felső határa 10 valamennyi részszempont esetén. Az 1-2. részszempontok értékelése az
értékarányosítás módszerével történik. A 3. részszempont értékelése az abszolút értékelés módszerével
történik. Amennyiben Ajánlattevő 3. résszempontra adott válasza igenlő, úgy 10 pont, míg nemleges válasz
estén 0 pont szerezhető. Ajánlatkérő a fenti értékelés alapján köztes pontszámokat - értelemszerűen - nem oszt
ki.
11) A dokumentáció rendelkezésére bocsátásának módja: az A) melléklet II. pont szerinti helyen átvehető
személyesen, munkanapokon 10-14 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 9:00-10:00 óráig), illetve
a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A dokumentáció átvételének feltétele, hogy a
dokumentáció ellenértéke a jogosult számlájára beérkezzen/készpénzben megfizessék valamint az ajánlattevő
elérhetőségeinek megadása. A dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított
két munkanapon belül, postai úton történik, feltéve, hogy a dokumentáció ellenértéke a jogosult számlájára
beérkezett vagy azt készpénzben megfizették és az Ajánlattevő a dokumentáció megküldésére irányuló
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kifejezett kérelmében megadta elérhetőségeit (név, székhely, esetleges levelezési cím, telefonszám, faxszám,
e-mail cím).
12) A dokumentációba való betekintésre az A) melléklet II. pont szerinti helyen van lehetőség, amennyiben az
ajánlattevő kérvényezi ezt, a TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. részére küldött fax útján. A kérelemben
meg kell határozni az ajánlattevő elérhetőségeit (név, székhely, esetleges levelezési cím, telefonszám, faxszám,
e-mail cím).
13) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át
nem ruházható.
14) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaira valamint a (3)
bekezdésre vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges válasz esetén is kifejezetten meg kell tenni.
15) Az ajánlathoz a Kbt. 71. § (4) bekezdésének megfelelően a 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozókra
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat csatolni kell.
16) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
17) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a
szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és
ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18) Az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértéke bruttó 25 000 000 Ft.
19) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége
esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza
középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
20) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. +36
13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. 323. §
(2) bekezdése alapján a kérelem a jogsértés megtörténtétől számított 15 napon belül, a közbeszerezési eljárást
lezáró jogsértés döntés esetében pedig az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül nyújtható be.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
20.4.2009.
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