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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170257-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Építőanyagok és kapcsolódó termékek
2018/S 076-170257

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
AK05160
József Attila utca 78.
Miskolc
3527
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pappné Varga Zsuzsanna
Telefon:  +36 46519300
E-mail: mivizkft@miviz.hu 
Fax:  +36 46519306
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miviz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.miviz.hu/

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
ÉSZ-KER Zrt.
Kazinczy utca 6. 2/2
Miskolc
3525
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon:  +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu 
Fax:  +36 46791876
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miviz.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
ÉSZ-KER Zrt.

mailto:mivizkft@miviz.hu
http://www.miviz.hu/
http://www.miviz.hu/
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes
mailto:miskolc@eszker.eu
http://www.miviz.hu/
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Kazinczy utca 6. 2/2
Miskolc
3525
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon:  +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu 
Fax:  +36 46791876
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miviz.hu/

I.6) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás

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

II.1.1) Elnevezés:
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos
ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzése

II.1.2) Fő CPV-kód
44100000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos
ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés konszignációs raktárkészlet biztosításával.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 135 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Hálózati nyomócsövek.
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44100000
44115000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hálózati nyomócsövek beszerzése.

mailto:miskolc@eszker.eu
http://www.miviz.hu/
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Különbféle csőanyagok beszerzése többféle méretben, 8 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
— Hálózati nyomócsövek, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, többféle
kiszerelésben,
— Göv (duktil) csövek, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben,
— Acél csövek, a dokumentációban részletezett, többféle méretben,
— Horganyzott csövek, a dokumentációban részletezett, többféle méretben.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
PE Idomok
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44100000
44115000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
PE Idomok beszerzése.
Különbféle PE idomok beszerzése többféle méretben, 3 500 000 Ft keretösszeg erejéig.
— EF szűkítő, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben,
— Elektrofitting karmanytú, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben,
— Elektrofitting könyök, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben,
— Elektrofitting könyök, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben,
— Lazakarima (PP, acélmaggal), a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben,
— Adapter (hegtoldat), a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben,
— KG PVC Csatorna cső, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 500 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Golyós és gömbcsapok.
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44100000
44115000
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Golyós és gömbcsapok beszerzése.
Különbféle Golyós és gömbcsapok a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 8 500
000 Ft keretösszeg erejéig.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 500 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vízbekötési szerelvények
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44100000
44115000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
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A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vízbekötési szerelvények beszerzése.
Különbféle vízbekötési szerelvények beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle
méretben, 8 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Horganyozott fittingek.
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44115000
44100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Horganyozott fittingek beszerzése.
Különbféle horganyozott fittingek beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle
méretben, 1 500 000 Ft keretösszeg erejéig.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vízszabályozó szelepek
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44100000
44115000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vízszabályozó szelepek beszerzése.
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Vízszabályozó szelepek beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 14 000
000 Ft keretösszeg erejéig.
— Tolózárak,
— Beépítési készlet (teleszkópos),
— Rugós visszacsapó szelep,
— Légtelenítőszelep.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 14 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szerelvénytartozékok.
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44100000
44115000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerelvénytartozékok beszerzése.
Különbféle szerelvénytartozékok beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle
méretben 7 500 000 Ft keretösszeg erejéig.
— Csapszekrény,
— Tűzcsapszekrény,
— Fedlapok kerettel,
— Csak fedlap (pótlásra),
— Beépítési segédanyagok.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 7 500 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vízkivételi szerelvények.
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44115000
44100000

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vízkivételi szerelvények beszerzése.
Különbféle Vízkivételi szerelvények beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle
méretben, 23 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
— Tűzcsapok,
— Tűzcsap alkatrészek,
— Közkifolyók,
— Közkifolyó alkatrészek.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 23 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Bilincsek, palástjavítók, univerzális karimák.
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44100000
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44115000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Idomok csőkötéshez, csövekhez beszerzése.
Különbféle bilincsek, palástjavítók, univerzális karimák, a dokumentációban részletezett darabszámban,
többféle méretben, 15 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 15 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Csőkötő kuplungok
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44115000
44100000

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Idomok csőkötéshez, csövekhez beszerzése.
Különbféle csőkötő kuplungok a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 36 000 000
Ft keretösszeg erejéig.
— Megfúró bilincsek,
— Karima,
— Csőkötő kuplungok,
— Palást idomok,
— Egyéb csomóponti idomok karimás kötéssel.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.
A csőkötő kuplungok esetén az ajánlati árnak tartalmaznia kell a nyertes ajánlattevő által szállított termékekre
vonatkozó elméleti és gyakorlati képzés díját, mely során képesített oktatók segítik, hogy a szerelők terepi
viszonyok mellett is helyesen és hatékonyan használják a fent említett termékeket és a beépítéshez szükséges
szerszámokat.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 36 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Csomóponti idomok, karimás kötéssel.
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44100000
44115000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út 78.) és telephelyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Idomok csőkötéshez, csövekhez beszerzése.
Különbféle Csomóponti idomok, karimás kötéssel, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle
méretben, 10 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
— Megfúró bilincsek,
— Karima,
— Csőkötő kuplungok,
— Palást idomok,
— Egyéb csomóponti idomok karimás kötéssel.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó anyagok
részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza.
A csőkötő kuplungok esetén az ajánlati árnak tartalmaznia kell a nyertes ajánlattevő által szállított termékekre
vonatkozó elméleti és gyakorlati képzés díját, mely során képesített oktatók segítik, hogy a szerelők terepi
viszonyok mellett is helyesen és hatékonyan használják a fent említett termékeket és a beépítéshez szükséges
szerszámokat.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti, melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50 % mértékű opciót tartalmaz.

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

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:
(valamennyi rész vonatkozásában).
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös
ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész vonatkozásában):
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében
foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével
összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-
(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben
a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez)
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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M/1 Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
M/1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján
ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb
szállításainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell
legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés
idejét (a befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a
teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban
(százalékban) vett részt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (1)-(2) bekezdése.
A referenciának 3 éven belül teljesítettnek, de legf. 6 éven belül megkezdettnek kell lennie.
M/2. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján,
Ajánlattevő csatolja az általa megajánlott termékek leírását, mely szerint az általa megajánlott termékek
megfelelnek az előírt minimum műszaki követelmény(ek)nek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.-M2.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, releváns szakmai tapasztalatot
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés,
vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő
saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1), Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három
évben (36 hónapból) minimum az alábbiaknak megfelelő építőanyag szállításra vonatkozó referenciával:
Az 1. rész vonatkozásában, összesen, minimum 5 MFt + Áfa értékű ívóvíz, és/vagy szennyvízelvezetési építési,
szerelési csőanyag szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 5 db szállításból
tevődhet össze.
A 2. rész vonatkozásában, összesen, minimum 2 MFt + Áfa értékű ívóvíz, és/vagy szennyvízelvezetési építési,
szerelési PE Idom szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 5 db szállításból
tevődhet össze.
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A 3. rész vonatkozásában, összesen, minimum 6 MFt + Áfa értékű, ívóvíz, és/vagy szennyvízelvezetési
építés, szerelés tevékenység során felhasznált golyós és gömbcsap szállításra vonatkozó referenciával. Ezen
referencia bemutatása maximum 20 db szállításból tevődhet össze.
A 4. rész vonatkozásában, összesen, minimum 5 MFt + Áfa értékű, ívóvíz, és/vagy szennyvízelvezetési építés,
szerelés tevékenység során felhasznált vízbekötési szerelvények szállításra vonatkozó referenciával. Ezen
referencia bemutatása maximum 20 db szállításból tevődhet össze.
Az 5. rész vonatkozásában, összesen, minimum 1 Ft + Áfa értékű ívóvíz, és/vagy szennyvízelvezetési építés,
szerelés tevékenység során felhasznált vízbekötési szerelvények szállításra vonatkozó referenciával. Ezen
referencia bemutatása maximum 5 db szállításból tevődhet össze.
A 6. rész vonatkozásában, összesen, minimum 10 Ft + Áfa értékű, ívóvíz, és/vagy szennyvízelvezetési építés,
szerelés tevékenység során felhasznált vízszabályozó szelepek szállításra vonatkozó referenciával. Ezen
referencia bemutatása maximum 20 db szállításból tevődhet össze.
A 7. rész vonatkozásában, összesen, minimum 5 MFt + Áfa értékű, ívóvíz, és/vagy szennyvízelvezetési építés,
szerelés tevékenység során felhasznált vízbekötési szerelvények szállításra vonatkozó referenciával. Ezen
referencia bemutatása maximum 10 db szállításból tevődhet össze.
A 8. rész vonatkozásában, összesen, minimum 17 MFt + Áfa értékű vízkivételi szerelvény (tűzcsap, közkifolyó)
szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 10 db szállításból tevődhet össze.
A 9. rész vonatkozásában, összesen, minimum 11 MFt + Áfa értékű Vízvezeték szerelési idom és csőkötési
szerelvény szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 30 db szállításból
tevődhet össze.
M/2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa benyújtott műszaki leírásból megállapítható, hogy a megajánlott
termékek nem felelnek meg az előírt minimumkövetelményeknek.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ (1) bek. alapján,
ha olyan okból, amiért felelős, a szerződésben szereplő bármely rá vonatkozó teljesítési határidőt (értve ez
alatt konszignációs raktárba történ elhelyezési, haváriás teljesítési vagy kicserélési határidők bármelyikét)
elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári
napra) a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a A 20 napot meghaladó bármely
késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Ajánlattevő meghiúsulási kötbér
fizetésére lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért
felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett termékek
nettó ellenértékének 25 %-a.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő részszámlázást naptári havonta utólag biztosít, az adott tárgyhóban a konszignációs raktárból
ténylegesen felhasznált mennyiség vonatkozásában. Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135 § (1) bekezdése,
valamint (5) és (6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag
szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követően az
Ajánlattevő megajánlása szerinti határidőre -átutalással teljesíti nyertes.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

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: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/05/2018
Helyi idő: 13:00

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: 24/05/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:
Ész-Ker Zrt. 3525 Miskolc, Kazinczy utca 6. 2/2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a
Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓ
HIVATALOS LAPJÁNAK (TED) JELEN PONTRA IS ÉRVÉNYES SZIGORÚ KARAKTERKORLÁTOZÁSÁRA,
AJÁNLATKÉRŐ A VI.3) PONTBAN NEM TUDJA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI



HL/S S76
19/04/2018
170257-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 18 / 19

19/04/2018 S76
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

18 / 19

INFORMÁCIÓK TELJES TARTALMÁT MEGHATÁROZNI, EZÉRT AZOK RÉSZLETESEN A KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOKBAN KERÜLNEK KIFEJTÉSRE!
1) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
3) Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
5) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az M/1. és M/2. alkalmassági minimumkövetelményt
szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a
minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági
követelmények tekintetében.
6) Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
7) Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján.
Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. Ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek az elektronikusan
letöltött dokumentációt, ha annak mellékletét képező átvételi adatlap, kitöltve visszaküldésre kerül Ajánlatkérő
képviseletében eljáró email vagy fax elérhetőségére. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell
érnie.
8) A II.5) Ár értékelési szempont vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az összehasonlítható
ajánlati ár megadásának érdekében a dokumentáció mellékletét képező xls táblázatot kell maradéktalanul
kitölteni. A táblázat tartalmazza a beszerezni kívánt termékek megnevezését és tervezett mennyiségét. Ezen
táblázat kitöltésével kiszámolt ár képezi az összehasonlítható ajánlati árat részenként.
9) Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem
kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontját, azaz nem kívánja a közbeszerzési eljárást
eredménytelenné nyilvánítani, ha nem nyújtottal be legalább két ajánlatot.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
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:
A Kbt. 148. §-a szerint.
A VI.3) További információk folytatása:
10) Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk szükséges, hogy az általuk megajánlott termékeke
rendelkeznek:

mailto:dontobizottsag@kt.hu


HL/S S76
19/04/2018
170257-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 19 / 19

19/04/2018 S76
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

19 / 19

— Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben
előírt ivóvízhálózatban történő alkalmazásra vonatkozó alkalmazási engedéllyel,
— Érvényes magyarországi OTH engedéllyel,
— A gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal,
— Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) vagy Nemzeti Műszaki Értékeléssel (ÉMI),
— Érvényes Megfelelőségi Tanúsítvány vagy Teljesítményállandósági Tanúsítvánnyal (ÉMI),
— és megfelelnek a műszaki leírásban előírt, az adott termékcsoportra vonatkozó szabványoknak.
Továbbá a 8. rész esetén a Tűzcsapoknak rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi
engedélyekkel, minősítésekkel:
— Ivóvizes környezeti alkalmazáshoz egészségügyi alkalmasság (ÁNTSZ OTH engedély a 201/2001. (X. 25.)
Korm. Rendelet 8.§. szerint, hatályos módosítás 2013.12.01-től),
— CE minősítés, vagy gyártó által kiállított Teljesítmény-nyilatkozat a (275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet,
illetve a 305/2011/EU szerint),
— Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Vizsgáló
Laboratórium és Tanúsító Szervezet által).
11) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak
által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja
a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási
számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum
egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására
12) Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bakondi Attila
(lajstromszám: 00418), dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113), Bartók Ágnes (lajstromszám: 00950)
13) Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás III.1.3) M/1 alkalmassági feltételnél arra tekintettel írta elő a
referenciaigazolásban az ellenszolgáltatás értékének feltüntetését, mert a beszerzés tárgy, ivóvíz-,
szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási
anyagok beszerzésére irányul, ahol a részeken belül nagyon sokféle terméket kíván ajánlatkérő beszerezni.
Ebben az esetben a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás a beszerezni kívánt termékek
sokféleségének okán a beszerzendő mennyiséghez nem viszonyítható, ily módon nem írható elő olyan
mennyiségre vonatkozó minimum elvárás, mely igazolná az Ajánlattevő alkalmasságát.
14) Ajánlatkérő valamennyi rész esetén egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni a Kbt. 105. § (1)
bekezdése (a) pontja alapján. A keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására
irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, megrendelés az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés
útján;

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
14/04/2018


