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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127809-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Miskolc: Értékjelzéssel ellátott papír

2010/S 85-127809

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Miskolci Egyetem
Egyetemváros
Kapcsolattartó: Miskolci Egyetem
3515 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 46565461
E-mail: muszsu@uni-miskolc.hu
Fax  +36 046565352
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.uni-miskolc.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Felsőoktatási intézmény
Oktatás
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Melegétkezési utalványok beszerzése a Miskolci Egyetem részére.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Miskolci Egyetem, MAGYARORSZÁG, 3515 Miskolc, Egyetemváros.
ME CTFK és ÁJGYI, Sárospatak, Eötvös u.
NUTS-kód HU311

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127809-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:muszsu@uni-miskolc.hu
www.uni-miskolc.hu
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés melegétkezési utalványok beszerzésére a Miskolci Egyetem részére.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
22420000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Melegétkezési utalvány 1500 fő -20 % részére, 4 000 HUF/hó/fő értékben, a dokumentációban meghatározottak
szerint.
Áfa nélkül 72 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 5.7.2010. befejezés 30.6.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, a dokumentációban foglaltak szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő az Áht-ben szabályozott módon, az Art. 36/A. §-a, valamint a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdésében
előírtak szerint havonta - ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítésétől számított 30 napon belül - átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást. Előleget nem fizet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?

Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés, illetve a 61. § (1)
bekezdés d) pont hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pont hatálya alá
tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
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A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen nyilatkoznia kell.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, és 10 %-ot
meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolják:
G1/ valamennyi olyan pénzügyi intézet nyilatkozatát egyszerű másolatban, amelynél számlát vezet arról,
— mióta vezeti a bank a bankszámlát,
— az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a számlán.
A pénzügyi intézményi nyilatkozat az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 30. napnál nem lehet régebbi.
[Kbt. 66. § (1) bek. a)].
G2/ 2008. és 2009. években, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó nettó forgalmáról szóló
cégszerűen aláírt nyilatkozatot. [Kbt. 66. § (1) bek. c) pont].
Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más
szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, az igazolás a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint történik, azzal,
hogy a Kbt. 4. § 3/D és 3/E pontjai is figyelembe veendők.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Ajánlattevő, és 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt
alvállalkozója (a G1 alkalmasság tekintetében önállóan, a G2 alkalmasság tekintetében együttesen)
alkalmatlan, ha:
G1/ bármely pénzügyi intézményi számláján az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban állás előfordult.
G2/ A közbeszerzés tárgyából (melegétkezési utalvány) szállításából származó forgalma 2008. és 2009.
években évente nem éri el legalább a nettó 70 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1/ A 2008. és 2009. években teljesített legjelentősebb szállítások ismertetése a Kbt. 67. § (1) bekezdése
a) pontja szerint olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az alkalmasság minimum-
követelményeinek teljesülése megállapítható legyen. A referencia igazolására a Kbt. 68. § (1) bekezdés a-b)
pontjában leírtak az irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Ajánlattevő, és 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan, ha nem rendelkezik.
M1/ 2008. és 2009. években külön-külön legalább 1 db, minimum 70 000 000 HUF összesített névértékű
melegétkezési utalványok szállítására vonatkozó referenciával (folyamatban lévő, vagy befejezett teljesítéssel).
Ajánlattevő(k)nek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak ezen
minimumkövetelményeknek együttesen kell megfelelniük.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 10.6.2010 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
10.6.2010 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 45 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10.6.2010 - 11:00
Hely
E/7 épület V. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. § (2) bek. meghatározottak.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Igen
a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2011. április

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az ajánlati dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében a Miskolci Egyetem honlapján
bocsátja rendelkezésre, az alábbi linken: http://www.uni-miskolc.hu (a Közérdekű fülre kattintva a Közbeszerzés
címszó alatt), az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerinti biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

http://www.uni-miskolc.hu
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3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében előírtakat, valamint abban meg kell jelölni a
Kbt. 71. § (1) bekezdés a-c) pontjában előírtakat.
4. Az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározhatja.
A Kbt. 91. § (2) bekezdése a); b) pontja szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
5. Az ajánlattételhez szükséges egyéb adatok a dokumentációban találhatók.
6. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton adja meg az ajánlattevők részére.
7. Az eredményhirdetés időpontja: 14.6.2010 (14:00).
Helyszín: Miskolci Egyetem E/7. irodaépület, V. em. 514. szoba.
8. A szerződéskötés időpontja: 5.7.2010.
9. Az ajánlatokat - személyesen történő leadás esetén -, munkanapokon 9:00-14:00 óráig, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 8:00-10:30 óráig az I.1. pontjában megadott címen, 10:30 és 11:00 óra között
az E/7. irodaépület, V. em. 514. sz. tárgyalójában lehet benyújtani. A postán megküldött ajánlatoknak a
megadott határidőig az I.1 pontban megadott címre meg kell érkeznie. A postai feladásból fakadó késedelemért
ajánlattevő felel.
10. Az ajánlatban benyújtandó igazolásokat és egyéb dokumentumokat - a cégszerűen aláírandó nyilatkozatok
és az ettől eltérően meghatározott dokumentumok kivételével - a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján elegendő
egyszerű másolatban becsatolni.
11. Az alkalmassági feltételek és igazolásuk a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottság@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2003. évi CXXIX. tv. a
közbeszerzésekről 323. § (2) bekezdés.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottság@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
29.4.2010

mailto:dontobizotts�g@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
mailto:dontobizotts�g@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

