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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141924-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Kecskemét: Földgáz
2010/S 94-141924
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Kecskeméti Főiskola
Izsáki út 10.
6000 Kecskemét
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 76501972
E-mail: janos.molnar@gf.kefo.hu
Fax +36 76501974
További információk a következő címen szerezhetők be:
Épinber Kft.
Csányi János krt. 12.
Kapcsolattartó: Hajós Beáta
6000 Kecskemét
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 76481180
E-mail: epinber@externet.hu
Fax +36 76416523
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
ÉPINBER Kft.
Csányi János krt. 12.
Kapcsolattartó: Hajós Beáta
6000 Kecskemét
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 76481180
E-mail: epinber@externet.hu
Fax +36 76416523
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Kecskeméti Főiskola
Izsáki út 10. Gazdasági-műszaki Főigazgatóság Oktatási főépület I. emelet 109. szoba
6000 Kecskemét
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 76501970
E-mail: janos.molnar@gf.kefo.hu
Fax +36 76501974
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AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Közintézmény
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
Gázbeszerzés.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Kecskeméti Főiskola fogyasztási helyei: Kecskemét, Izsáki út 10, Kecskemét, Erdei F. tér.
1-3, Kecskemét, Kaszap u. 6-14., Kecskemét, Homokbánya 3, Kecskemét, Ceglédi út 2., Kisfái tanya 181.,
Kecskemét, Vacsi köz 2., Kecskemét, Piaristák tere 4., Kecskemét, Kaszap u. 10., Kecskemét, Bocskai u. 19.,
Kecskemét, Budai u. 1,
NUTS-kód HU331

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés a Kecskeméti Főiskola telephelyeihez tartozó létesítmények vezetékes gázellátására.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
09123000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?

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
A Kecskeméti Főiskola telephelyein az MSZ 1648 :2000 sz. Szabvány szerint meghatározott gázminőségi
előírásoknam megfelelő földgáz beszerzése: összesen 700 000 m3/év, amelytől a tényleges mennyiség + 30
%-kal eltérhet.

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Kötbér alulvételezés és felülvételezés esetére az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
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Megrendelő előleget nem biztosít, a teljesítést követően kiállított számla kiegyenlítése átutalással történik, a
Kbt. 305. §-ban foglaltak szerint 30 napon belül.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény, azonban a nyertes ajánlattevőknek a megkötésre kerülő vállalkozási szerződést alá kell
írniuk, egyetemleges felelősség vállalással.

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: Ajánlatkérő az
eljárás során előírja a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, és a Kbt. 62. §
(1)bekezdésben foglalt kizáró okok alkalmazását.
Igazolási mód:
A Kbt. 63. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően:
— az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és a Kbt. 71. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti eerőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjában kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan.
Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá
esik.
A Kbt. 63. § (1) és (3) bekezdésben foglaltak alapján ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) pontja
szerinti szervezetek jogosultak az ajánlatban a kizáró okokra vonatkozó igazolásaikat is becsatolni, (az
igazolásokra vonatkozóan a Közbeszerzések Tanácsa által kiadott útmutató szerint kell eljárni, mely megjelent a
KÉ 23.9.2009.-es számában).

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
1. a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlati
határidőtől számított 60 napnál nem régebbi keltű eredeti vagy hitelesített nyilatkozat másolat az ajánlattevő
fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
— számlaszám(ok) megnevezése,
— mióta vezeti vállalkozó a számláját,
— számláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.
2. a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja be az utolsó 3 lezárt üzleti év, a számviteli
jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolójából a mérleg és eredménykimutatást másolatban
mellékletek nélkül.
3. a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevői nyilatkozat csatolandó az ajánlattételi határidőt
megelőző 3 évben (2007., 2008. és 2009. évben) ajánlattevőnek a teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban
a közbeszerzés tárgyának (vezetékes gázbeszerzés) forgalmáról.
Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, - a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembe
vételével - alkalmasságát a Kbt. 65. § (3), (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó ha:
1. bármelyik bankszámláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt.
2. a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített utolsó 3 lezárt üzleti évi beszámolói alapján több mint 1
évben a mérleg szerinti eredménye veszteséget mutat (negativ előjelű).
3. az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év közül legalább az egyik évben a teljes forgalom és a beszerzés
tárgya szerinti forgalom nem volt legalább nettó 100 000 000 HUF.
Az 1., és 2. alkalmassági követelménynek ajánlattevőnek, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozójának külön-külön kell megfelelnie, a 3. követelménynek csak az ajánlattevőnek kell megfelelnie.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő műszaki, szakmai alkalmassága igazolható:
1. . a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján a megelőző 2 év (2008, 2009.) legjelentősebb szállításainak
ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, szerződést kötő másik fél megnevezése, telefonelérhetősége, a
szállítás tárgya, mennyisége). A referenciaigazolást a Kbt. 68. § (1) bekezdésében meghatározott tartalommal
csatolja eredeti vagy hiteles másolatban.
Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, - a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembe
vételével - alkalmasságát a Kbt. 65. § (3) , (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő ha ajánlattevővel szemben az alábbi eset fennáll:
1. nem rendelkezik az elmúlt 2 évben összesen legalább a beszerzés tárgya szerinti mennyiség tízszeresét
elérő vagy meghaladó mértékű igazolt vezetékes földgáz szállítási referenciamunkával, amelyet szerződés
szerint teljesített.
Ajánlattevőnek önállóan, de közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek együttesen kell megfelelniük a fenti
feltételeknek.

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
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
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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?

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 28.6.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 75 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció vételárát az ajánlatkérő nevében eljáró ÉPINBER Kft. OTP
Banknál vezetett 11732002-20377515 számú számlájára történő átutalással kell kiegyenlíteni. Az átutaláson
kérjük feltüntetni: "Kecskeméti Főiskola gázbeszerzés- közb. dok." A dokumentáció díja tartalmazza az ÁFA-t is.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
28.6.2010 - 10:00

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 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28.6.2010 - 10:00
Hely
Kecskeméti Főiskola MAGYARORSZÁG, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. főépület rektori tárgyalóterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti szervezetek, személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1./ A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban
foglaltakaknak megfelelően biztosítja.
2./ Az eredményhirdetés időpontja: 5.7.2010.-ben (hétfő) 10:00 óra. Helye: mint a bontás helyszíne.
3./ A szerződéskötés tervezett időpontja: 23.7.2010. ( Az eredményhirdetést követő naptól számított 20. napon,
amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon)
4./ A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Az ajánlattevő az Ajánlatkérő
nevében eljárónál igényelheti meg a dokumentációt. A dokumentáció megküldésének feltétele az írásos
igénylés személyesen, elektronikus úton (epinber@externet.hu email-címre), vagy fax útján történő eljuttatása
az ajánlatkérő nevében eljáróhoz. Az írásos igénylés tartalmazza: az igénylő cég megnevezését, székhelyét,
postacímét, adószámát, telefonszámát, faxszámát és email címét, a kapcsolat tartó személy nevét. Az igénylést
követően az ajánlatkérő nevében eljáró telefonon előre egyeztetett időpontban (hétfőtől csütörtökig: 8.00 11:00 és 13:00 - 15:00 óráig, valamint pénteken 8:00 - 11:00 óráig, az ajánlattétel napján 8:00-10:00 óráig)
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átadja, illetve megküldi az ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációt. A dokumentáció igénylése, és azzal történő
regisztráció az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció másra nem ruházható át.
5./ A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6./ Nyilatkozat csatolandó az ajánlatban a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban foglaltaknak megfelelően.
7./ Nyilatkozat csatolandó a Kbt 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan.
8./ Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1 000 000 HUF (egymillió HUF) ajánlati biztosíték nyújtásához
köti. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő MÁK-nál
vezetett 10025004-00282730-00000000 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig átutalással a
következő megjelöléssel:" Kecskeméti Főisk. gázbesz. -aj.bizt." Az ajánlati biztosíték bankgaranciával vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is teljesíthető.
A bankgarancia kedvezményezettjeként a ajánlatkérőt kell megjelölni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség
időtartamáig érvényben kell lennie. A rendelkezésre bocsátás tényét az ajánlattevő köteles ajánlatában az
ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatával, vagy a bankgarancia nyilatkozat
vagy a készfizető kezességvállalás kötelezvény eredeti példányával igazolni. Az átutalással teljesített ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. § (5) és (6) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
9./ Az ajánlatokat cégszerűen aláírva 4 pld-ban (1 eredeti, 3 másolat), zárt csomagolásban kell benyújtani,
ráírva: "Kecskeméti Főiskola gázbeszerzés - közbeszerzési ajánlat. Csak az ajánlattételi határidő lejártakor
bontható fel."
10./ Ajánlattevőnek, valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának,
erőforrást biztosító szervezetnek csatolnia kell:
— az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának másolati példányát- a cégszerű aláírás ellenőrzése
céljából,
— az ajánlat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi keltű cégkivonat eredeti vagy hitelesített másolati
példányát, továbbá, amennyiben a cégkivonat szerint az ajánlattevő és / vagy 10 % feletti alvállalkozója
cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem másolati
példánya is csatolandó- a cégjegyzésre jogosultak ellenőrzése céljából.
11./ Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle
módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
12./ A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
13./ Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a
Kbt. 7. § (2) bekezdés alapján őrzi meg.
14./ Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
15./ Az ajánlattétel, valamint a teljesítés nyelve a magyar. Az ajánlatkérő valamennyi nyilatkozatot, igazolást,
dokumentumot magyar nyelven kér becsatolni Idegen nyelvű dokumentum esetén becsatolandó annak hiteles
fordítása.
16./ Közös ajánlattétel esetében a z ajánlatban csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciumi szerződést).
17./ Az ajánlat valamennyi tartalommal rendelkező oldalát folyamatos oldalsorszámozással, oldalanként
szignózással megbízott személy aláírásával kell ellátni.
18./ Ajánlatkérő jogosult második helyezettet hirdetni a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.
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19. Az ajánlat valamennyi tartalommal rendelkező oldalát folyamatos oldalsorszámozással, oldalanként
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott személy kézjegyével ( szignójával) kell ellátni.
Meghatalmazott személy szignálása esetén becsatolandó cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
meghatalmazás, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását és szignómintáját is.
20. Ajánlattevőknek csatolnia kell a Magyar Energia Hivatal által kiadott, földgáz kereskedelmi tevékenység
végzésére vonatkozó engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367777
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. §. szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
12.5.2010
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