EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int
AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Címzett: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Telefon: 36-94-520-192
E-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu
Fax: 36-94-520-264
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
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
Szállítási szerződés a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és
- tisztítási rendszerének fejlesztése” Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának
felhasználásához szükséges laboratóriumi eszközök beszerzésére.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb x
A teljesítés helye
Szombathely, Újvilág u. 10811/32 hrsz.
NUTS-kód HU222
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és
- tisztítási rendszerének fejlesztése” Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának
felhasználásához szükséges laboratóriumi eszközök beszerzésére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38500000-0

További
tárgyak:

39100000-3
39180000-7
39141500-7

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. RÉSZ: Laboratóriumi eszközök, vegyifülkék
1. tétel: szárítószekrény, 1 db
2. tétel: Nyomószűrő munkaállomás 6 férőhellyel, 2 db
3. tétel: Kompresszor, 1 db
4. tétel: Kemence, 2 db
5. tétel: Biztonsági szárítószekrény, 1 db
6. tétel: Ionkromatográf készülék, 1 db
7. tétel: Adatfeldolgozó és vezérlő számítógépes munkaállomás, 1 db
8. tétel: Mosogatógép,1 db
9. tétel: Vízelőkészítő berendezés a mosogatógép vízellátásához, 1 db
10. Összes Nitrogén ( TNb ) mérő készülék, 1 db
11. Vezérlő szoftver és számítógép, 1 db
12. tétel: Hűtőszekrény, 1 db
13. tétel: Gázkromatográf, 1 db
14. tétel: Vezérlő ás adatfeldolgozó számítógép, szoftverrel és nyomtatóval, 1db

15. tétel: Gáz Generátor Rendszer Kompresszorral felszerelve kompletten, 1 db
16. tétel: Vákuum szivattyú, 1 db
17. tétel: Rotációs vákuumbepárló berendezés, 1 db
18. tétel: Szárítószekrény, 1 db
19. tétel: TOC meghatározó készülék, 1 db
20. tétel: Vezérlő és adatfeldolgozó számítógép, szoftver és nyomtató, 1 db
21. tétel: Kétfokozatú víztisztító rendszer, 1db
22. tétel: Ipari hűtőszekrény, 1 db
23. tétel: Ventillátorok, 2 db
24. tétel: Vegyifülkék, 2 db
2. RÉSZ: bútorok
104 db szekrény, 56 db asztal, 8 db medence, 43 db szék, 6 db labor mosogató, 11
db csaptelep, 12 db bűzelzáró, 37 db egyéb szerelék
a műszaki leírásban megadott pontosítások, előírások szerint.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 301600
Pénznem: EUR
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 3
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Teljesítési biztosíték: összege a szerződésben rögzített nettó ár 10%-a a Kbt.
53. § (6) bekezdése a) pontja szerinti formában az ajánlattevőként szerződő fél
választásának megfelelően.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: a teljes szerződésben rögzített nettó ár 0,5
%-a naponta, de legfeljebb a szerződésben rögzített nettó ár 15%-a.
Meghiúsulási kötbér: a szerződésben rögzített nettó ár 25%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre

A szerződés finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Magyar Állami
Költségvetésből és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme euró.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A szállítási díj kifizetése utólag, a szerződés
megvalósításának megfelelő ütemezéssel történt teljesítését követően, a Kbt. 305.
§ (3) bekezdésével összhangban az 1/2004. (I.5) Kormányrendeletben, a 14/2004.
TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendeletben, valamint a 360/2004. (XII.26.)
Kormányrendeletben foglaltak alapján történik.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
A közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság
létrehozása nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
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:
Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1)
bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg
– a 71. (1) bekezdésének b) pontja esetében – akinek a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy
a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében az Ajánlatkérő bizonyítani
tudja, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak
fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában
megfogalmazottakat elköveti.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont
tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a 61.§ (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok hiánya igazolásának módját a Kbt. 63. §-a rögzíti:
63. § (1) Az ajánlattevőnek és - a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja,
valamint (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1)
bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjainak hatálya alá,
illetőleg jogosult ezt igazolni,

b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjainak hatálya alá, ha ezt az ajánlatban
nem igazolta.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
I.
a)
A megkövetelt igazolási mód:
Nyilatkozat valamennyi, az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely bankszámláját
vezető pénzügyi intézménytől legalább az alábbi tartalommal:
– valamennyi általa vezetett számla száma,
– mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
– bankszámlá(ko)n a hirdetmény feladását megelőző 12 hónapban volt-e sorban
állás, ha igen milyen időtartamú,
(Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont)
b)
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója a hirdetmény
feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozóan, amennyiben a
letelepedésük szerinti ország joga ezt előírja. [Amennyiben nincs ilyen előírás, akkor
ajánlatkérő elfogadja a cégjegyzésre jogosultak, vagy a könyvelők (könyvvizsgálók)
nyilatkozatát az utolsó három lezárt üzleti év üzemi tevékenységének eredményéről
(évenként megbontva).
c)
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nyilatkozata a hirdetmény feladását megelőző utolsó három (vagy,
ha nem folytatja még három éve az üzleti tevékenységét, akkor a tevékenysége
megkezdése óta) lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (1.RÉSZ esetében
laboratóriumi eszközök, vegyifülkék, 2. RÉSZ esetében bútorok) területen teljesített
forgalmáról; (Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pont).
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az
esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésében előírt módon köteles igazolni azt is, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja
szerinti körülmény kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között
a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
I. Az ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén minden tag), illetőleg a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan, ha az alábbi feltételek közül
bármelyik fennáll:
a.)
a hirdetmény feladását megelőző 12 hónapban az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely
bankszámláján 15 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt.
(A közös ajánlattevők, az ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek külön-külön kell, hogy megfeleljen.)
b)
Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó üzemi tevékenységének eredménye a hirdetmény
feladását megelőző három, lezárt üzleti év mindegyikében negatív.
(A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek külön-külön kell, hogy megfeleljen.)
c)
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a hirdetmény feladását megelőző utolsó
három lezárt üzleti évben realizált közbeszerzés tárgya szerinti (1.RÉSZ esetében
laboratóriumi eszközök, vegyifülkék, 2. RÉSZ esetében bútorok) nettó forgalmának
éves átlaga nem éri el
az 1. RÉSZ esetében a 225 eEUR-t, illetve
a 2. RÉSZ esetében a 74 eEUR-t.
A nettó forgalomban a közbeszerzés tárgyánál felsorolt mindegyik elemből (1.
RÉSZ-nél laboratóriumi eszközök, vegyifülkék, 2. RÉSZ-nél bútorok) kell szerepelnie
realizált eredménynek. Amennyiben ajánlattevőnek nem állnak rendelkezésére a
hirdetmény feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év forgalmi adatai, úgy a
tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti évek átlagának kell elérnie a megkívánt
összeget.
(A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek együttesen kell hogy megfeleljen.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
I.
a)
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó ismertetése az ajánlati felhívás feladását megelőző 36
hónapos időszak legjelentősebb szállításairól, az ismertetésnek ki kell térnie
valamennyi az ezen időszakban a II.2.1. pont szerinti beszerzések tárgykörében

a megajánlott RÉSZ vonatkozásában teljesített (befejezett) szállításoknál az
alábbiakra: az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél megnevezése, szállított áruk megnevezése és mennyisége, (Kbt. 67.§ (1)
bekezdés a) pont). Az ismertetéshez csatolni kell a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti
igazolásokat is.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az
esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésében előírt módon köteles igazolni azt is, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (1)
bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
I. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az alábbi a) pontban meghatározott feltétel fennáll:
a)
az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik a hirdetmény feladását
megelőző 36 hónapos időszakban olyan referenciákkal, amelyek igazolják, hogy
szállításai(k)
1. RÉSZ: a II.2.1 pont szerinti beszerzés tárgykörében az 1-24. tétel esetében elérik
a II.2.1. pontban előírt mennyiségeket, illetve
2. RÉSZ: bútoroknál legalább két olyan referenciával, amely irodabútorok, és
laboratóriumi bútorok szállítására vonatkozik.
Az előírt mennyiségeket a referenciák tetszőleges kombinációjával igazolni lehet,
tehát nem kötelező egy referenciában minden tételnek szerepelnie.
(A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek együttesen kell, hogy megfeleljen.)
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
2003/HU/16/P/PE/021/Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és
tiszítási rendszerének fejlesztése KA/ISPA projekt pénzmaradvány-felhasználás –
Laboratóriumi eszközök
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/12/17 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 80000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A vételárat az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett, 11747006-15421137-10240001
számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt az ár
átutalását igazoló banki bizonylat (befizetési csekk) bemutatásával személyesen
lehet átvenni az I.1. pontban megjelölt címen munkanapokon 8.00 és 12.00 óra
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig. Ha az ajánlattevő a
dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó. A
bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét, a dokumentáció vételárát.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/12/17 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/12/17 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00 óra
Hely (adott esetben): Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9700
Szombathely Kossuth L. u. 1-3., I. emelet Tanácsterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2) szerint.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)

a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
2003/HU/16/P/PE/021/Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és
tiszítási rendszerének fejlesztése KA/ISPA projekt pénzmaradvány-felhasználás –
Laboratóriumi eszközök
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Részajánlatok: Az ajánlattevők ajánlataikat a teljes mennyiség II.2.1. pontban
megadott részek (a továbbiakban: RÉSZ-ek) közül bármelyik RÉSZ-re, illetve az
összes RÉSZ-re is beadhatják. Az értékelés az egyes RÉSZ-enként külön-külön,
önállóan, a „IV.2. Bírálati szempontok” – nál megadottak – legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár) alapján - történik. Az ajánlattevő kizárólag az
egyes RÉSZ-ek tekintetében feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. Az
egyes RÉSZ-ek tekintetében feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok
érvénytelenek.
2. Támogatás felhasználása: Az Ajánlatkérő támogatására irányuló igényt nyújtott
be. Az ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 48. § (4) bekezdésében szereplő rendelkezések alkalmazásának
lehetőségére.
3. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése
alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az
ajánlati felhívás szerint.
4. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezet időpontja: Az
eredményhirdetés tervezett időpontja 2010. január 14. 10.00 óra. Ha ez a nap
munkaszüneti nap, akkor a következő munkanap 10.00 óra. A szerződéskötés
tervezett időpontja 2010. február 11., 10.00 óra, amennyiben ez nem munkanap,
akkor a következő munkanap 10.00 óra.
5. Az eredményhirdetés helye: Szombathely Kossuth L. u. 1-3., I. emelet
Tanácsterem.
6. A dokumentáció megvásárlása: a IV.3.3 pontban meghatározott módon az
eljárásban való részvétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elég, ha a közös
ajánlattevők közül az egyik ajánlattevő vásárolja meg a dokumentációt.
7. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
8. Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe;
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá;
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet. Kbt. 71. § (1) bekezdés).
9. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás
I.1.pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak

akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi
határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
10. Igazolások benyújtásának formája: figyelemmel a Kbt. 20. § (3) bekezdésére
ajánlatkérő előírja, hogy a szükséges igazolások közül az aláírási címpéldányt és a
cégkivonatot az ajánlattevőknek eredeti vagy hiteles másolatban kell becsatolni. Az
összes többi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
11. Hiánypótlás: A Kbt. 83. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles
az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás
lehetőségét.
12. Az eljárás nyertese: A Kbt. 91. § (1) szerint az eljárás nyertese az az
ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételek alapján, valamint az 57. § (2) bekezdésében meghatározott
bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
(2) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy
a) az eljárás nyertesének visszalépése vagy
b) az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő
azt előírta - a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával
kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok)
benyújtásának elmulasztása esetében
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.
13. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
14. Árfolyamok: A különböző devizák EUR-ra történő átváltásánál az elbírálás során
az ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes árfolyamon számított ellenérték kerül átváltásra a
fentiek szerint.
15. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben bármely
ajánlathoz csatolt, a kizáró okok és/vagy az alkalmasság körében benyújtandó
okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az
ajánlattevő a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is
köteles becsatolni. Egyéb nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a
dokumentum mellé csatolandó annak magyar nyelvű fordítása és az ajánlattevő
nyilatkozata arról, hogy a fordítás megfelel az eredeti dokumentumnak.
16. Ajánlattételi képesség Az ajánlattevőnek ajánlattételi képessége azonosítására
az ajánlathoz csatolnia kell a hirdetmény feladásától számított 60 napnál nem
régebbi keltezésű cégkivonatot az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó
szervezet vonatkozásában, illetve az aláírási címpéldányokat annak igazolására,
hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő,
képviseletére jogosult személy írta alá. A Kbt. 20. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a cégokmányok eredeti vagy hiteles másolatban
nyújthatók be.
VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit Krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 36-1-336-7776
E-mail: Fax: 36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmet a VI.4.1) pontban megadott Közbeszerzési
Döntőbizottsághoz kell benyújtani a VI.4.1) pontban megadott címre. A jogorvoslati
kérelem benyújtásával kapcsolatos pontos információkat a Kbt. 323. § és a 327. §
tartalmazza.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/27 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
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:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás LABORATÓRIUMI ESZKÖZÖK, VEGYIFÜLKÉK
1) A rész meghatározása
Laboratóriumi eszközök, vegyifülkék
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38500000-0

További
39141500-7
tárgyak:
3) Mennyiség
1. RÉSZ: Laboratóriumi eszközök, vegyifülkék
1. tétel: szárítószekrény, 1 db
2. tétel: Nyomószűrő munkaállomás 6 férőhellyel, 2 db
3. tétel: Kompresszor, 1 db

4. tétel: Kemence, 2 db
5. tétel: Biztonsági szárítószekrény, 1 db
6. tétel: Ionkromatográf készülék, 1 db
7. tétel: Adatfeldolgozó és vezérlő számítógépes munkaállomás, 1 db
8. tétel: Mosogatógép,1 db
9. tétel: Vízelőkészítő berendezés a mosogatógép vízellátásához, 1 db
10. Összes Nitrogén ( TNb ) mérő készülék, 1 db
11. Vezérlő szoftver és számítógép, 1 db
12. tétel: Hűtőszekrény, 1 db
13. tétel: Gázkromatográf, 1 db
14. tétel: Vezérlő ás adatfeldolgozó számítógép, szoftverrel és nyomtatóval, 1db
15. tétel: Gáz Generátor Rendszer Kompresszorral felszerelve kompletten, 1 db
16. tétel: Vákuum szivattyú, 1 db
17. tétel: Rotációs vákuumbepárló berendezés, 1 db
18. tétel: Szárítószekrény, 1 db
19. tétel: TOC meghatározó készülék, 1 db
20. tétel: Vezérlő és adatfeldolgozó számítógép, szoftver és nyomtató, 1 db
21. tétel: Kétfokozatú víztisztító rendszer, 1db
22. tétel: Ipari hűtőszekrény, 1 db
23. tétel: Ventillátorok, 2 db
24. tétel: Vegyifülkék, 2 db
a műszaki leírásban előírtak szerint.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 225225
Pénznem: EUR
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Bútorok
1) A rész meghatározása
Laboratóriumi bútorok
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39100000-3

További
39180000-7
tárgyak:
3) Mennyiség
2. RÉSZ: bútorok

104 db szekrény, 56 db asztal, 8 db medence, 43 db szék, 6 db labor mosogató, 11
db csaptelep, 12 db bűzelzáró, 37 db egyéb szerelék
a műszaki leírásban megadott pontosítások, előírások szerint
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 76375
Pénznem: EUR
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről

