2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. utca 104-106.
Város/Község: Nyergesújfalu
Postai irányítószám: 2536
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fekete Márton osztályvezető, dr. Dóka Zsolt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36-30-20-10-302
E-mail: fekete.marton@nyergesujfalu.hu, perfectuskft@gmail.com
Fax: 26-303-678,
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyergesujfalu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a
szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő
címen:(URL) https://drive.google.com/drive/folders/0B7-GMUum78R2M2U0Z2ZaUWZoRjg?usp=sharing
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető
el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű

Közszolgáltató
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x Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Közjogi szervezet

Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb tevékenység:

Egészségügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbuszszolgáltatások

Földgáz és kőolaj kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb tevékenység:

Postai szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása
Nyergesújfalu város közterületein 2017. HNT

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 77300000-3
Kiegészítő CPV-kód:
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása
Nyergesújfalu város közterületein 2017. HNT tárgyú vállalkozási szerződés, részletek a közbeszerzési
dokumentumokban
II.1.5) Becsült érték: 6 285 714 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12

valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre: [ ]

csak egy részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda
szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a
szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A
beszerzés értéke, volumene, jellege, a teljesítéssel kapcsolatos koordinálási feladatok és kockázatok miatt ajánlatkérő
nem biztosítja a részajánlattételi lehetőséget.
II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
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II.2.1) Elnevezés: Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város Rész száma: 2
közterületein 2017. HNT
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Nyergesújfalu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2017. HNT
Rendszeres helyszínek összesen: 573 166 m2 terület.
Opcionális helyszínek összesen: 127 411 m2 terület.
Mindösszesen 700 577 m2 terület.
Sövénynyírás 2000 fm hosszban.
Az ajánlatkérő egyedi döntéssel rendeli el a munkákat, melyet 15 munkanapon belül teljeskörűen el kell végezni.
Feladat a levágás, összegyűjtés, elszállítás, az érintett területen az elhagyott hulladék összeszedése. A levágott fű és a
nyesedék elhelyezéséről az ajánlattevő gondoskodik, az összeszedett hulladék elhelyezését az Önkormányzat biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Megnevezés: kaszálás alkalmankénti négyzetméter ára nettó Ft/ Súlyszám: 99
Megnevezés: sövénynyírás alkalmankénti folyóméter ára nettó Ft / Súlyszám: 1

II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: 6 285 714 Pénznem:HUF
(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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam: 2 hónap a szerződéskötéstől számítva
vagy Kezdés: / Befejezés:
A szerződés meghosszabbítható

igen x nem A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

igen x nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

igen x nem Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen x nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 102. § (3) bek. b) pont alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát – a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartások ajánlatkérő általi ellenőrzése mellett – a kizáró okok fenn nem állásának végleges
igazolásaként.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók
nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A Kbt. 102. § (3) bek. a) pont alapján ajánlatkérő eltekint alkalmassági követelmény előírásától.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A Kbt. 102. § (3) bek. a) pont alapján ajánlatkérő eltekint alkalmassági követelmény előírásától.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: a szerződés tervezet szerinti kötbér
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kbt. 135. §, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 41.
§ (6) bekezdés.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
További részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: nincs lehetőség 2
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: a szerződés tervezet szerint
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

(közszolgáltató
esetében)

ajánlatkérők

Nyílt eljárás

Indokolás:

Meghívásos eljárás

Meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás
Indokolás:

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont alapján
Indokolás:
Ajánlatkérő „Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása
Nyergesújfalu város közterületein 2017.” tárgyban 2017/03/16 napján megküldött
összefoglaló tájékoztatással indult Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást indított, melynek nyertese a HCS SECURITY Korlátolt
Felelősségű Társaság (cím: 4080 Hajdúnánás, Polgári utca 14. I. em. 3., a
továbbiakban vállalkozó) lett. A közbeszerzési eljárás eredmény hirdetménye a
Közbeszerzési Értesítőben 5925/2017 iktatószámmal 2017.04.27. napján jelent
meg. A felek a közbeszerzési szerződést 2017. április 24. napján kötötték meg.
Vállalkozó teljesítésével kapcsolatosan problémák merültek fel az alábbiak
szerint. A szerződés V.1. pontja szerint egy teljesítési időszak 15 napot foglalt
magába. Az első teljesítési időszak 2017. május 19-én ért véget. A szerződésszerű
teljesítés igazolására az elvégzett munka átvételét megelőzően megrendelő
helyszíni bejárást tartott a vállalkozó képviselőjével 2017. május 19-én.
Tapasztalataikat írásba is foglalták, mely szerint a vállalkozó összesen mintegy
120 000 nm területen nem teljesített határidőben, illetve a már elvégzett munka
minősége nem volt megfelelő. A hibát a vállalkozó elismerte és vállalta, hogy
nagyobb létszámú munkavállalóval az elmaradást pótolja, a hibát kijavítja. 2017.
május 29-én reggel ismét ellenőrzést végezett megrendelő. Az elmaradások
részben pótolva lettek, de a pótolt munkák minősége nem volt megfelelő. A
fűnyírás minősége és a kaszálék gyűjtése jelentette a fő problémát. A teljesítés
továbbra sem volt szerződésszerű.
Fentiekre tekintettel ajánlatkérő, mint megrendelő 2017. május 31-én a szerződés
XII.2. pontja alapján történő egyoldalú megszüntetésről döntött. A szerződés
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megszüntetésről szóló megrendelői levelet vállalkozó 2017. június 6. napján
kézhez vette, így a szerződés ezen a napon megszűnt.
Ajánlatkérő új közbeszerzési eljárást készít elő a Kbt. 113. § (1) bekezdése
alapján, de az új szerződés megkötéséig is folyamatosan el kell látni a zöldfelület
gondozást, így az átmeneti időszakra ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont
alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a jelen,
kivételes esetben, mert az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre
nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a
tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak. A rendkívüli
sürgősséget indokoló körülmények nem erednek sem az ajánlatkérő
mulasztásából, sem az ajánlatkérő által előidézett okból.
Gyorsított eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentesére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő együttes részvételével tárgyal valamennyi szerződési feltételről, majd a tárgyalás
végén az értékelésre kerülő ajánlati elemekre zárt borítékban, felolvasólap minta kitöltésével történő írásbeli végső
ajánlattételre kerül sor, mely valamennyi ajánlattevő együttes jelenlétében a borítékok beszedését követően azonnal
felolvasásra és a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.
A tárgyalás időpontja: 2017/06/16 napján 08:30 órai kezdettel, helye: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelyén, a 216.
sz. tárgyalóban.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:15 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja 4(részvételi felhívás esetében)
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Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [30] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2017/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:15 (óó:pp)
Hely: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti székhelyén, a 216. sz. tárgyalóban.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen x nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen x nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
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VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné
nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Mindkét értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Az alkalmazandó képlet:
Mindkét értékelési szempont esetében:
P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100
A fentebbi képlet esetében
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott
pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó
súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot
elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre
kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot
nyújtó ajánlatot tevő.
Valamennyi bírálati szempont vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók. A nulla, a
törtszámban kifejezett, a negatív előjelű megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1.) Kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
2.) Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet
nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, továbbá folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az
annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. Nemleges tartalmú változás bejegyzési
nyilatkozatot is kell csatolni.
3.) Ajánlattevőnek be kell csatolnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés a), b) pontjai, az 67. § (4) bekezdése valamint a 66. § (2)
és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti Felolvasólapot az iratminta szerint.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
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4.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást (az
egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás szabályait, valamint a
feladat- és hatáskörök bemutatását is, továbbá a képviseletre történő meghatalmazást), amelyet a közös ajánlattevők
mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.
5.) Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. A
nem magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja ajánlatkérő. Magyar
nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
6.) Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. Ebben az
esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással
mindenben megegyezik.
7.) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8.) A Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve a Kbt. 66. § (2)
bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni.
9.) A felolvasólapot az ajánlathoz kötelező kitölteni, és eredetiben aláírva benyújtani.
10.) Az ajánlattevőknek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.
11.) Az ajánlat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség teljes egészében
Ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.
12.) Az ajánlatokat a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi idő
lejártáig. (Postázás esetén az ajánlattételi határidőre meg kell érkeznie az ajánlatnak a bontás helyszínére. Postai
küldemény esetén a késedelmes kézbesítésért ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
13.) A felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
14.) Ajánlattevő a projekttársaság alapítását ajánlattevők esetében kizárja.
15.) Az ajánlatokat 1 eredeti példányban, személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, zárt csomagolásban,
példányonként sérülésmentesen, nem bontható kötéssel, folyamatos oldalszámozással (az első oldaltól kezdve) kell
benyújtani ajánlatkérő címére. A borítékra rá kell írni: „Nyergesújfalu zöldfelület gondozás HNT közbeszerzés. Az
ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”. Ezenkívül 1 példányban kérjük elektronikus adathordozón is benyújtani az
ajánlatot PDF formátumban. Az eredeti, illetve elektronikusan becsatolt példányok közötti eltérés esetén ajánlatkérő a
papír formában becsatoltat tekinti irányadónak.
16.) A benyújtandó iratok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
17.) Az ajánlattevőnek a szerződés aláírásáig csatolnia kell a beszerzés tárgya szerinti (zöldfelület gondozás, kertészeti
szolgáltatás) tevékenységi körre kiterjedő, legalább 5 000 000 Ft/szerződéses időszak és legalább 2 000 000 Ft/kár
kifizetési limit összegű érvényes felelősségbiztosításának megkötését igazoló biztosítási kötvényt. Az ajánlatban ennek
megfelelően szándéknyilatkozatot kell benyújtani, amelyben ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén az
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést
fog kötni. Amennyiben az ajánlattevő már rendelkezik az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott
feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel, akkor erről kell nyilatkozni, de az ezt igazoló
kötvényt nem kell csatolni az ajánlathoz. A biztosítási kötvény ajánlatkérő részére történő bemutatása ugyanakkor a
szerződéskötés feltétele, amelynek elmulasztását ajánlatkérő visszalépésnek minősíti, és ennek alapján jogosult a
szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) megkötni.
18.) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők, http://pontosido.hu/ weboldal „pontos idő” adata szerint.
19.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
20.) A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérői oldalon közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: dr. Dóka Zsolt /lajstromszám: 00271/.
21.) A HNT rövidítés a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra utal.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/06/09 (éééé/hh/nn/)
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