4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Postai cím: Váci út 45/B.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Simák Petra; H-1134 Budapest, Váci út 45/B., Logisztikai Osztály
(Közbeszerzés), V. emelet, 514. szoba (Postacím: 1380 Budapest, Pf: 1170.)
Telefon: +36 14368243
E-mail: simak.petra@autopalya.hu
Fax: +36 14368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.autopalya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be
(adott esetben)
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): autópálya üzemeltetés és fenntartás
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés, a szerződés tárgya, meghatározása:
Fémszerkezeti felújítás, felületvédelem/2012
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza
– árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 1
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő Autópálya Mérnökségei a dokumentációban foglaltak szerint, vagy
a nyertes Ajánlattevő tevékenységének helyszíne.
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3
II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya:
Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tulajdonát képező eszközök, adapterek,
járművek fémszerkezeti és egyéb részeinek javítási, felújítási, rozsdátlanítási,
felületvédelmi munkáinak elvégzése, valamint az ezen munkavégzéssel
összefüggő szerelési, javítási és alkatrész pótlási tevékenységek elvégzése.

II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50110000-9

További
tárgyak:
II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.6) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)
A szerződés keretösszege nettó 24.000.000,- HUF
A megadott keretösszeg a legmagasabb mennyiség, amelytől ajánlatkérő
kiköti a lefelé történő eltérés lehetőségét 40%-os mértékben.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés
megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: igen
igen válasz esetén:
A késedelmi kötbér összege a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés
nettó ellenértékének 3%-a/nap (maximális mértéke a vetítési alap 30%-a).
A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a szerződésszegéssel érintett eseti
megrendelés nettó ellenértékének 3%-a (maximális mértéke a vetítési alap
30%-a).
A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses keretösszeg 15 %-a.
Ajánlattevőnek az elvégzett munkákra a jogszabályban előírt kötelező
szavatosságon és jótállási időn felül, az általa végzett fémszerkezeti javítások,

pótlások, esetében a deformálódásra, hegesztési varrat meghibásodásra
minimum 24 hónap jótállást kell vállalnia, a felületkezelésekre minimum 48
hónap átrozsdásodási jótállást kell vállalnia.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az egyes eseti megrendelések igazolt
teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét Ajánlatkérő a számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 130. §
(1)-(6) bekezdéseiben meghatározott feltételek mellett fizeti meg.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy:
nem
igen válasz esetén:
III.1.4) Egyéb lényeges szerződéses feltételek:
A szerződés időtartama alatt a nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által
kiadott eseti megrendelések alapján kell elvégeznie a különböző adapterek,
eszközök, fémszerkezetének állagmegóvó, javító karbantartását, felújítását,
az Ajánlatkérő által meghatározottak szerint. A fémszerkezeti részeken
nem csak és kizárólag az eszközök váz értendő, hanem a tartó- vagy
gémszerkezet, segéd-, vagy fő alváz, kiegészítő- és összekötő elemek,
tartályok is.
Ajánlattevőnek minden olyan szerelési feladatot is el kell látnia, mely
szükséges az adott megrendelés teljesítésének ellátásához, azaz a
teljes fémszerkezeti tisztításhoz, az összes elem, részegység le-, majd
felszereléséhez a fémszerkezetre.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Kizáró okok
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
(Kötelező a Kbt. 56. § (1) k) pont és (2) bekezdés szerinti kizáró ok)
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasságot igazoló
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 12. §-a szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően ajánlattevőnek
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy
nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá, valamint
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő,
illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre
jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény)
3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének
és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges

benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti
tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre
vonatkozó nyilatkozatát (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib)
alpont).
A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni
köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1)
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.
§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
P/1 Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) c.) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az
előző három évi (2009, 2010. és 2011.), teljes nettó árbevételéről szóló
nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Amennyiben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés
tényét – illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság
igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 55.
§ (5) bekezdése és a (6) bekezdés a) és c) pontja figyelembevételével köteles
eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három
évben (2009., 2010. és 2011.) teljes nettó árbevétele összesen nem éri el a
20.000.000 Ft-ot.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M/1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni kell
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgyával egyező (fémszerkezeti felújítási és felületvédelmi munkák)

szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát, amely tartalmazza
legalább az alábbi adatokat: teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a
szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozat arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevőnek a műszaki, szakmai alkalmasságot a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében foglalt módon kell igazolni.
Amennyiben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés
tényét – illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Kapacitás-szervezet
igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése és a (6)
bekezdés a) és b) pontja figyelembevételével köteles eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik
a felhívás feladását megelőző 3 évben összesen a közbeszerzés tárgya
(fémszerkezeti felújítási és felületvédelmi munkák) szerinti, legalább nettó
20.000.000 Ft értékű, szerződésszerűen teljesített referenciával.
.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) A szerződés odaítélése
IV.1.1) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy
keretszámának meghatározása: nem
igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.2) Értékelési szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

Szempont

Súlyszám

javítási óradíj Ajánlattevő műhelyében 80
(nettó Ft)
javítási óradíj az Ajánlatkérő
Autópálya Mérnökségén (nettó Ft)

10

Ajánlattevő műhelyeinek az
10
Ajánlatkérő Autópálya Mérnökségeitől
számított távolsága (egész km)
VAGY
Egyéb:
IV.1.3) Értékelési módszer ismertetése:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. Az a módszer, amellyel
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: egyszerű matematikai
arányosítás valamennyi részszempont vonatkozásában.
IV.1.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt. 97. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint
folytatja le.
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdése alapján az első tárgyalást megelőzően
megállapítja az Ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát
vagy alkalmatlanságát, valamint, ha az ajánlat kizáró okok fennállása miatt
érvénytelen.
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, az ajánlatok benyújtásának
sorrendjében, óránként tárgyal – egy vagy szükség esetén több fordulóban –
a műszaki-szakmai ill. szerződéses kérdésekről.
A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult
Ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a
tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja.
A tárgyalás során felek szabadon tárgyalnak, ez azonban nem járhat azzal,
hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya, illetőleg feltételei olyan
jellemzőjében, illetőleg körülményében tér el a közbeszerzés megkezdésekor
beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, illetőleg megadott szerződéses
feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását,
jelen ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban közölt
feltételek olyan mértékben módosulnak vagy térnek el, amely következtében
ajánlattevő nem képes végleges ajánlatot tenni, továbbá nem eredményezheti
a bírálati szempont vagy módszer megváltozását.
Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, úgy ítéli meg, hogy további
tárgyalási fordulót szükséges tartani a műszaki, vagy egyéb feltételekről, úgy
ennek megfelelően tűz ki tárgyalási napot, melyről Ajánlattevőket előzetesen
tájékoztatja.
Ajánlatkérő a szóbeli tárgyalási forduló(k) lezárását követően lehetőséget
biztosít az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukat – végleges ajánlattétel
formájában - írásban módosítsák. A tárgyalások a végleges ajánlattétellel
zárulnak le.

A végleges ajánlatokat az Ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a szerinti bontási eljárás
keretében ismerteti.
A végleges ajánlattétel során az ajánlati ár – a szakmai tartalom
változatlansága esetén – kizárólag az ajánlatkérő számára kedvezőbben
módosítható.
A tárgyalás(ok) lezárásával beáll az ajánlati kötöttség, melynek időtartama a
tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.
Az első tárgyalás időpontja, helyszíne: 2012. július 10. 10:00 óra, Ajánlatkérő
hivatalos tárgyalóhelyisége.
IV.1.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: nem
igen válasz esetén:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/07/03 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 12 700 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az összeget (nettó 10.000 Ft+ÁFA) az Állami Autópálya Kezelő Zrt. K&H
Bank Rt.-nél vezetett 10402142-49555557-57541131 számú számlájára
kell - „Fémszerkezeti felújítás, felületvédelem/2012” megjelöléssel - átutalni.
Ajánlatkérő az átvételt követően a számlát levélben küldi meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdésére tekintettel előírja, hogy a
Dokumentáció egy példányának az ajánlattevő vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozó általi megvásárlása az eljárásban való részvétel
feltétele.
IV.2.1.2) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele igen
IV.2.1.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos egyéb információk:
Ajánlatkérő a dokumentációt e-mailen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésre
– a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül – legkésőbb
az ajánlattételi határidő napján 11.00 óráig. A dokumentáció igénylésére
vonatkozó megkeresésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, székhelyét,
a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, továbbá a
dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok
benyújtásának határideje
Dátum: 2012/07/03 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
kétszakaszos eljárások esetén
Dátum: (év/hó/nap)
IV.2.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb:

Magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap) -ig
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő időponttól számítva:
2012/07/10 (év/hó/nap)
IV.2.6) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2012/07/03 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Budapest, Váci út 45/B, V. emeleti hivatalos tárgyalóhelyisége
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek
vehetnek részt.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az
ajánlattételhez szükséges egyéb információk:
1. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a
Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint, az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, az ajánlati kötöttség
lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az
ajánlattevőket.
2. Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén – amennyiben második
legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő – a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg
a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további
harminc nappal meghosszabbodik.
3. A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint ajánlattevő köteles ajánlatában
megjelölni a közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek
tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre
fognak működni.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésre
vonatkozó kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
5. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6. Az ajánlathoz ajánlattevőnek mellékelni kell az ajánlatot aláíró személy
aláírási címpéldányát (aláírás-mintáját). Amennyiben az ajánlatot nem
a cégkivonatban szereplő, cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá,
úgy az aláírásra vonatkozó meghatalmazást is csatolni kell (melyet
meghatalmazottnak is alá kell írnia). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése
szerinti országban címpéldány, vagy aláírás-minta nem kerül kibocsátásra,
úgy erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell (ez esetben az
aláírás-minta/aláírási címpéldány megléte, vagy hiánya nem kerül
vizsgálatra).
7. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint az összes ajánlattevő számára azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8. Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4) bek. szerint
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a
III.2.2. P/1. és a III.2.3. M/1. pontban a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 18. §
(3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg.
9. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
10. Az ajánlatokat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) a Kbt. 61. § (1)
bekezdésében, meghatározott formai követelményeknek megfelelően
köteles benyújtani ajánlattevő. Ajánlatkérő továbbá előírja az ajánlat
bármilyen összefűzését, amely kizárja az ajánlat roncsolás-mentesen történő
szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát.
11. Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalszámozással kell
ellátni, úgy hogy az eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl.
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad. Az ajánlatkérő a kismértékben
hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása,
illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
12. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján
az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
13. Az ajánlat benyújtható közvetlenül vagy postai úton. Postán történő
megküldés esetén az ajánlatokat a 14. pont szerint postafiókra kell címezni
(ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a H-1134 Budapest, Váci út
45/B. számra küldött postai küldeményeket átirányítja a 14. pont szerinti
postafiókcímre, ami a küldemények kézbesítésének több napos késedelmét
eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat ajánlattevő viseli). Közvetlen

benyújtás esetén az ajánlatot a 14. pont szerinti kapcsolattartási címen kell
benyújtani. A csomagolásra minden esetben javasoljuk ráírni az ajánlattevő
nevét, címét, az eljárás megnevezését, valamint hogy „2012.07.03.
11.00 óra előtt nem felbontandó”, illetve a címzetthez: Logisztikai Osztály
(Közbeszerzés), V. emelet 516. szoba. A hiányos vagy hibás felirattal,
címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért,
ajánlatkérő felelősséget nem vállalt. A postán vagy futárszolgálattal feladott
küldemények kockázatát ajánlattevő viseli.
14. Az ajánlat elkészítésének költségét az ajánlattevő köteles viselni.
15. Az ajánlat nyelve magyar. Minden csatolandó dokumentumot magyar
nyelven, idegen nyelvű anyagok esetén magyar fordítással kell elkészíteni,
illetve csatolni.
16. A szerződés hatálya annak aláírásától számított 36 hónapig tart.
Amennyiben az eseti megrendelések teljesítésének összesített ellenértéke
eléri nettó 24.000.000.- Ft keretösszeget, úgy a szerződés ezen összeg
elérésének időpontjában,– Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is –
megszűnik (hatályát veszti).
17. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia az alábbi
tartalommal:
- Ajánlattevő és a teljesítésbe bevont alvállalkozói által végzett
tevékenységek felsorolása (összhangban a Kbt. 40. (1) a) és b) pont szerinti
nyilatkozatával), szakműhelyének felépítését, bemutatását, a nyújtandó
szolgáltatásokat, valamint, hogy milyen munkaműveleteket tud esetlegesen
Ajánlattevő az Ajánlatkérő Autópálya Mérnökségein elvégezni. Ajánlattevő
nyilatkozzon arról is, hogy milyen munkanemeket nem tudja, nem képes
elvégezni (mint gép-, hegesztő-, vagy lakatos tevékenység, fényezőkamra,
régi fedőréteg eltávolító berendezés, helység, galvanikus felületvédelem), és
ezeket kivel tudja elvégeztetni, hogy oldja meg, hogy az eszköz mozgatását, a
feladat menedzselését.
- nyilatkozat a vállalt jótállás mértékéről, annak figyelembe vételével, hogy
Ajánlattevőnek az elvégzett munkákra a jogszabályban előírt kötelező
szavatosságon és jótállási időn felül, az általa végzett fémszerkezeti javítások,
pótlások, esetében a deformálódásra, hegesztési varrat meghibásodásra
minimum 24 hónap jótállást kell vállalnia, a felületkezelésekre minimum
48 hónap átrozsdásodási jótállást kell vállalnia. Amennyiben ajánlattevő
a javításokra és a beépített alkatrészekre további jótállást vállal, annak
időtartamáról kategóriánként nyilatkozzon.
- annak bemutatása, hogy hogyan és milyen kommunikációs csatornán tudja
jelenleg, illetve a szerződés teljesítése alatt folytatni az ügyintézés menetét.
18. Az ajánlat a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja szerint az összességében
legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján kerül elbírálásra. Az
eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján
az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. Az a módszer, amellyel

ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: egyszerű matematikai
arányosítás valamennyi részszempont vonatkozásában.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése értelmében előírja, hogy
az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevő az
ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe
vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a
teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
20.. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 123. §-a szerinti önálló
eljárásrendben folytatja le. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a jelen
felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. 122. §-ban meghatározott
eljárási szabályok irányadóak.
21. Az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.5. pontjában meghatározott kezdő
időpontja tájékoztató jellegű. Amennyiben több tárgyalási forduló tartására
kerül sor, úgy az ajánlati kötöttség a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/06/15 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:

Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban
is használható)-----------------B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------

