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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132096-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Polgárdi: Döngölőgépek
2017/S 070-132096

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK20524
Bocskai utca 39.
Polgárdi
8154
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horvát Emília
Telefon:  +36 22576070
E-mail: info@vertikalrt.hu 
Fax:  +36 22576071
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vertikalzrt.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.vertikalzrt.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK20524
Szabadság utca 26.
Polgárdi
8154
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horvát Emília
Telefon:  +36 22576070
E-mail: info@vertikalrt.hu 
Fax:  +36 22576071
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vertikalzrt.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa

mailto:info@vertikalrt.hu
http://www.vertikalzrt.hu
http://www.vertikalzrt.hu/kozbeszerzes
mailto:info@vertikalrt.hu
http://www.vertikalzrt.hu
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Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

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

II.1.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés kompaktor beszerzésére.

II.1.2) Fő CPV-kód
43240000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés kompaktor beszerzésére.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

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)
43240000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:
2457 Adony, hrsz. 0195/2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 1 db új (nem használt, nem felújított) hulladéktömörítő célgépet kíván jelen eljárás keretében
beszerezni.
Fő műszaki adatok:
Elérhető térfogatsúly: min. 790-850 kg/m.
Motor teljesítmény min. 250 kW.
Üzemi tömeg min. 32 t, max. 38 t.
A szállítási díjnak tartalmaznia kell minden, a Szállító tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, feltételt
így különösen:
a) az áru előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b) az áruval kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási költséget;
c) a szállítandó áruval kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási,
ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket;
d) a szállítandó áruval kapcsolatos dokumentumok (Szállító által biztosított magyar nyelvű dokumentáció)
költségét; CE megfelelőségi tanúsítvány;
e) az esetlegesen felmerülő helyszíni összeszerelés teljesítését és felügyeletét és a leszállított áru üzembe
helyezését;
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f) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áru minden tételéhez, továbbá megfelelőségi
tanúsítvány minden szállított tételhez külön. (Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató);
g) legalább 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra;
h) Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is;
i) Az átadás üzembe helyezett állapotban;
j) hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül
szakszerelőkkel biztosított legyen;
k) Teljes körű jótállás: 12 hónap.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a fenti eszközök helyszínre szállítása és üzembe helyezése.
Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (nap) – (maximum 90 nap – minimum 10 nap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: Nettó euro 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

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
A becsült értéket Ajánlatkérő nem kívánja megadni, a felhívás II.1.5), II.2.6) pontjában megadott érték kizárólag
a hirdetménykezelő rendszer sajátosságai-, technikai okok miatt került rögzítésre.

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:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek., valamint 63. § (1) bek. a)-d) pontjai szerinti kizáró okok
bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. b)pont alapján jár el.
A kizáró okok előzetes igazolása:
Az ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Kr.1. § (1) bek. alapján a 4-7.§-nak megfelelően kitöltött, megfelelő képviseleti
jogosultsággal rendelkező személy által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
benyújtásával köteles előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek., valamint a Kbt. 63. §
(1) bek. a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt EEKD
nyilatkozatot is be kell nyújtani (321/2015.(X.30.) Kr. 15. § (1) bek.).
Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 67. § (4) bek. és 321/2015.(X.30.) Kr. 15. § (2) bek.
szerinti nyilatkozatát.
A kizáró okok felhívásra történő igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján hívja fel az ajánlattevőket igazolásra.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015.(X.30.) Kr. 1. § (2) bek.-nek megfelelően,a Kr.III. Fejezetében(8-16.§)foglaltaknak
megfelelően kell részletesen igazolni,hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alá. Az igazolások benyújtására, illetve a kizáró okok ajánlatkérő által történő ellenőrzésére Magyarországon
letelepedett ajánlattevők esetén a 321/2015.(X.30.) Kr. 8-9.§-ai, a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevők esetén a 321/2015.(X.30.) Kr. 10.-11.§-ai irányadók.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015.
(X.30.)Kr. 13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Közös ajánlattétel esetén
irányadó a 321/2015 Kr. 3.§ (3) bek.
A 321/2015.(X.30.) Kr. 12.§-ának fennállása esetén az ajánlatkérő a 12.§-ban meghatározott igazolást
elfogadja.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásnál nem régebbi keltezésűeknek kell
lenniük.
Irányadó: Kbt. 64. §(1)-(2) bek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi
elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás a 321/2015.(X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadásával a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti EEKD benyújtásával, továbbá igazolások
benyújtása az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
P.1. Cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából
(kompaktor szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak (Kr. 19. § (1) bek. c) pont).
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények tekintetében irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11) bek., a Kbt.
67.§ (3) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3), (7) bek. előírásai is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
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P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából
(kompaktor szállítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a
nettó 75 000 000 HUF-ot.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz az árbevételi adatok
összeadódhatnak. Irányadó a Kbt. 65.§ (7) bekezdése, valamint a 321/2015 Kr. 3.§ (3) bekezdése. Ajánlatkérő
mindezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésére valamint a Kbt. 67. § (3)
bekezdésére.
Lezárt üzleti év alatt Ajánlatkérő a beszámolóval lezárt üzleti évet érti, amelynek vonatozásában a beszámoló
elfogadása minősül a lezárás időpontjának.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás a 321/2015.(X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján, a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadásával a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti EEKD benyújtásával, továbbá igazolások
benyújtása az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
M.1. A Rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse a jelen
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) teljesített, a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó szállításait, a Kr. 22.§ (1)-(2) és (4) bekezdések rendelkezéseinek megfelelően igazolva.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (év/hó
formátumban), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell
igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.
A csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásokból derüljenek ki egyértelműen azok az adatok, amelyek az
alkalmassági minimumkövetelményekben előírt kritériumoknak való megfelelőséget igazolják.
Az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek., a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) és (4)-(5) bekezdések, és 24. § (1) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36
hónapos időszakban teljesített legalább 1 darab kompaktor szállítására vagy legalább nettó 75 000 000 HUF
értékű – több szerződésből is teljesíthető – kompaktor szállítására vonatkozó referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az M.1. alkalmassági követelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Irányadó a Kbt. 65. § (7) bekezdése, továbbá a 321/2015 Kr. 3. §
(3) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésére valamint a Kbt. 67. § (3)
bekezdésére.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szállítási díj 100 %-ban az ajánlatkérő saját forrásából kerül finanszírozásra. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A nyertes Ajánlattevő a szállítás igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után utólag
jogosult egy darab végszámla benyújtására. Kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Irányadó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a. Az ajánlattétel, a szerződés és
számlázás, valamint a kifizetés devizaneme az euro (EUR). Irányadó a Kbt. 135. § (1)és (6) bekezdései.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szállítási díj (ajánlati ár), mértéke a kötbéralap
15 %-ának megfelelő összeg.
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Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a nettó teljes szállítási díj (ajánlati ár), mértéke a kötbéralap 0,5
%-a/nap, maximuma: a kötbéralap 15 %-ának megfelelő összeg. Jótállás: A nyertes ajánlattevőnek 12 hónap
jótállást kell vállalnia az áru leszállításának időpontjától kezdve. Részletesen a KD tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Egyes hulladéklerakók több,mint 10 éves élettartamát csökkentheti le jelentősen a nem megfelelő tömörítési
arány,a csökkent teljesítményű tömörítést szolgáló kompaktor. A 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet szabályozza
a lerakókat,valamint az IPPC egységes környezethasználati engedély szabályozza az egyes hulladékkezelő
létesítmények üzemeltetését,működési technológiáját. Az engedélyünk tartalmazza, hogy az engedélyezett
maximális lerakható mennyiséggel meddig üzemelhet a lerakó és milyen technológia szükséges a
fenntartásához. Az engedélynek megfelelő működés érdekében legalább 1 db megbízhatóan működőképes
kompaktorral szükséges végezni a lerakási technológiát. Napi szinten átlagosan az adonyi lerakónak 50-100
tonna közötti hulladék lerakását,elegyengetését és tömörítését kell ellátnia,ez éves szinten több, mint 1 500
tonna hulladék. A jelenleg használatban lévő hulladék kompaktor stabil működése nem biztosított,mivel a
használat során a gép állapota hirtelen nagymértékben leromlott.

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

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/04/2017
Helyi idő: 10:00

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 időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/04/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
8154 Polgárdi Szabadság utca 26. titkárság.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint. A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1), (2), (4), és (6) bekezdések az irányadók.

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. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.
2. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Kr.28.§(3)bek.-ben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg a
P1 és M1. alkalmassági feltételeket, igazolásokat.
3. A külföldi pénznemben megadott adatokat ajánlatkérő jelen felhívás TED-en történő közzétételének napján
érvényes MNB által honlapján közzétett hivatalos deviza árfolyamon számolja át HUF-ra. Árbevételnél az
érintett év utolsó napján, referenciáknál a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
4. Az ajánlat benyújtásának követelményei a közbeszerzési dokumentumban kerülnek megadásra.
5. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló sem közös ajánlattevők esetében.
6. Az ajánlatban benyújtandók (a közbeszerzési dokumentumban részletezett tartalommal):Kbt.66.§(4)bek.,
(6)bek. a), b) pontjai szerinti nyilatkozatok(nemleges tartalommal is), 66.§ (5)bek. szerinti felolvasólap
(68.§(4)bek. szerinti tartalommal), ajánlattevő Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is),
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén az erőforrások rendelkezésre állását igazoló
Kbt.65.§(7)bek. második mondata szerinti dokumentum, ajánlatok egyezőségére vonatkozó nyilatkozat, aláírási
jogosultság igazolása, közös ajánlattevők Kbt.35.§(2)bek. szerinti nyilatkozat. Benyújtandó a Kbt. 66.§(2) bek.
nyilatkozat a Kbt. 47.§ (2) bek.-nek megfelelően.
7. Ajánlatkérő alkalmazza:Kbt.81.§(4),(5)bek.,65.§(7)bek.,tájékoztatás Kbt.73.§(4)bek.szerint a közbeszerzési
dokumentumban.
8. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét, tekintettel
arra, hogy a beszerzés egyetlen gép leszállítására vonatkozik, így részekre bontás jelen beszerzés tekintetében
nem értelmezhető.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
10. Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges
késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
11. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
12. A jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
13. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban a 1 hónap alatt 30 napot ért.
14. Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányt
egyértelműen megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdés).
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeként szállítási
szerződést kíván kötni, amely a hatályos Ptk. előírásai tekintetében atipikus szerződésfajta, az adásvételi
szerződés egy olyan speciális formája, melyet a Ptk. kifejezetten nem rendez.
16. Kbt.57.(1)bek. alapján a KD és a reg.lap. elekt.úton az ajánlattételi hat.idő lejártáig korlátlanul,díjmentesen
elérhető a felhívásban megadott elérhetőségen. Ha nem elérhető, akkor az info@vertikalrt.hu  címről lehet a
megküldését kérni. A kitöltött reg.lapot a jelen felhívás I.1.) szerinti e-mail címre vagy faxon kell megküldeni.A

mailto:info@vertikalrt.hu
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reg.lap – a letöltést követő azonnali – ajánlatkérő részére történő megküldése az eljárásban való részvétel
feltétele.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Suhajda-Molnár Anikó, Lajstromszám: 00266.,
suhajdam@euline.hu , helyettes: dr. Rehó Orsolya Lajstromszám: 00213., rehoorsolya@gmail.com 
18. A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 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:
Kbt. 148. § szerint.
Jelen felhívás IV.1.1) eljárás fajtája ponthoz kiegészítés: Használata nem gazdaságos mivel folyamatos
szakértői felügyeletet igényel az üzemeltetése,teljesítménye az elöregedett komponensek miatt visszaesett,így
nem biztosított a rendszer elvárt mértékű kiszolgálása,továbbá munkavédelmi és környezetvédelmi okokból
nem javasolt a használata. Fő komponens hibák: hibás fékrendszer,teljes cserére szoruló elektromos
hálózat,hidraulika rendszer felújításra szorul (szivattyúk, hidromotorok), elöregedett hidraulika tömlők. Bérgép,
vagy cseregép igénybevétele nem biztosított az ilyen fajta eszközök felhasználási sajátosságából adódóan. A
meglévő eszköz felújítása Ajánlatkérő számára nem gazdaságos,a rendszer megfelelő kiszolgálásához egy új
kompaktor beszerzés kivételesen indokolt és sürgős, arra Ajánlatkérő megfelelő működéséhez mielőbb szükség
van.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
06/04/2017

mailto:suhajdam@euline.hu
mailto:rehoorsolya@gmail.com
mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

		2017-04-08T06:03:33+0200
	SD-DSS Signature id-0F94E38096081AEC634519F0B131B456




