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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385949-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
2010/S 251-385949
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági és Szolgáltató Szervezete
Sziréna köz 7.
Figyelmébe: Pápa László intézményvezető
2600 Vác
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 27314814
E-mail: gamesz@dunaweb.hu
Fax +36 27314814
További információk a következő címen szerezhetők be:
Vác Város Polgármesteri Hivatal
Március 15. tér 11. (114. sz. iroda)
Kapcsolattartó: dr. Grmela Judit
Figyelmébe: dr. Grmela Judit
2600 Vác
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 27513410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax +36 27513410
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Vác Város Polgármesteri Hivatal
Március 15. tér 11. (114. sz. iroda)
Figyelmébe: dr. Grmela Judit
2600 Vác
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 27513410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax +36 27513410
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Vác Város Polgármesteri Hivatal
Március 15. tér 11. (114. sz. iroda)
Figyelmébe: dr. Grmela Judit
2600 Vác
MAGYARORSZÁG
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Tel. +36 27513410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax +36 27513410
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb helyi önkormányzati költségvetési szerv
Egyéb oktatást segítő gazdasági tevékenység
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
Gamesz élelmezési alapanyagok beszerzése (szárazáru és pékáru).

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Vác Város közigazgatási területe.
NUTS-kód HU102

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Határozatlan idejű szállítási szerződés a Gamesz élelmezési alapanyagainak beszerzésére, 2 részfeladatra.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
15000000, 15400000, 15600000, 15800000, 15900000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
A szállítás éves tervezett mennyisége (12 hónapra vetitve), melytől + 30 %-kal való eltérés lehetséges:
1. rész: szárazáru (70 982 kg, 4 985 liter)
2. rész: pékáru (30 350 kg, 334 000 db)
A tételes termékjegyzék és az ahhoz kapcsolódó mennyiségi értékék a dokumentációban kerültek rögzítésre.

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 18.3.2011.

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
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MEGHATÁROZÁS 1-2. részek
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
1. rész: szárazáru
2. rész: pékáru

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15000000, 15400000, 15600000, 15800000, 15900000

3)

MENNYISÉG
A szállítás éves tervezett mennyisége (12 hónapra vetitve), melytől + 30 %-kal való eltérés lehetséges:
1. rész: szárazáru (70 982 kg, 4 985 liter)
2. rész: pékáru (30 350 kg, 334 000 db)
A tételes termékjegyzék és az ahhoz kapcsolódó mennyiségi értékék a dokumentációban kerültek rögzítésre.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 18.3.2011.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér (az adott szállítás nettó értékének 10 %-a) és meghiúsulási kötbér (az adott szállítás nettó
értékének 30 %-a).

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A pénzügyi fedezet az ajánlatkérő által biztosított.
A Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint, a teljesítéstől számított 15 napon belül, figyelembe véve, hogy a fizetési
határidő bírálati részszempont.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló
törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek
egyetemleges felelősségvállaló nyilatkozatot kell tenni.

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, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés (a)-(d)
pontjai, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés (d) pontja
vagy a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő aki, illetőleg akinek a 10 % feletti alvállalkozója illetőleg a
bevont erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Megkövetelt igazolási mód:
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Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9)
bekezdésében meghatározott módon köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében,
valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
hatálya alá.
Az ajánlattevő a Kbt. 63. § (3) bekezdés vonatkozásában nyilatkozni köteles.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. § (1) bekezdés
a) pontjában foglaltak alapján mind az ajánlattevőre - közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőkre - mind a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan
csatolni kell:
P/1. Az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az összes fizetési számlaszámot
vezető pénzintézet által kiállított nyilatkozatokat (a jelenleg is vezetett, illetve a vizsgált időszakban
megszűntetett valamennyi számláról) melyeknek tartalmaznia kell, hogy:
— mióta vezeti ajánlattevő nyilatkozatában megnevezett fizetési számláját,
— 2010. január 1. és az ajánlati felhívás feladása közötti időszakban volt-e sorban állás a számlán, ha igen,
mikor és mennyi ideig tartó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők - és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmas mindegyik
részfeladat vonatkozásában ha:
P/1. A fizetési számlákon 2010. január 1. és az ajánlati felhívás feladásának időpontja között nem volt egy
alkalommal maximum 15 napos vagy több alkalommal összesen maximum 30 napos sorban állás.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a
P/1. pontnak külön-külön kell hogy megfeleljenek.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak csatolnia kell:
M/1. A Kbt. 67. § (1) a) alapján készült (a megrendelő és a szállító neve, a szállítás tárgya, a teljesítés ideje
mennyisége és az ellenszolgáltatás, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével), az
ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapból származó, az adott részajánlat tárgyával megegyező áruszállítási
referencia bemutatása a Kbt. 68. § (1) bekezdésében meghatározott formában.
M/2. A Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pontja alapján (tekintettel a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdéseire) nyilatkozatot
arról, hogy rendelkezik az ajánlat tárgyának megfelelő érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszerről szóló
tanúsítvánnyal.
M/3. Nyilatkozatot arról, hogy a szállítani kívánt termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben leírt, az I.
osztályú minőségre vonatkozó feltételeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, akik:
M/1. Együttesen nem rendelkeznek az adott részajánlati körben az ajánlattételi határidőt megelőző 36
hónap bármely szakaszából származó olyan 1 db áruszállítási referenciával, amely az 1. részajánlati körben
(szárazáru) legalább nettó 8 000 000 HUF értékű, a 2. részajánlati körben (pékáru) pedig legalább nettó 5 000
000 HUF értékű.
M/2. Együttesen nem rendelkeznek az ajánlat tárgyának megfelelő érvényes HACCP tanúsítvánnyal.
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M/3. Az általa szállítani kívánt termékek bármelyike nem felel meg a Magyar Élelmiszerkönyv I. osztályú
termékekre vonatkozó előírásainak.
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
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Nettó vállalási összeg (Ft). Súlyszám 9
2. Fizetési határidő (nap). Súlyszám 1

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 14.2.2011 - 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 18 750 HUF
A fizetés feltételei és módja: A bruttó 18 750 HUF befizetése készpénzben a Vác Város Polgármesteri
Hivatalának házipénztárában van lehetőség.
Az ajánlatkérő közli, hogy az eljárás időtartama alatt megváltozik a bankszámlavezetője. Amennyiben a
dokumentáció ellenértékének kiegyenlítése átutalással történik, akkor az ajánlatkérő telefonos megkeresés
esetén (27/513-410) megadja az adott pillanatban élő bankszámlaszámot.
A dokumentáció a befizetés/átutalás igazolását követően, előzetes bejelentkezés után átvehető a Polgármesteri
Hivatal 114. számú irodájában munkanapokon 8:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján
8:00-9:00 óráig személyesen vagy a Kbt. 54. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
14.2.2011 - 09:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
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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: 14.2.2011 - 09:00
Hely
Vác Város Polgármesteri Hivatala (MAGYARORSZÁG Vác, Március 15. tér 11.) 101. sz. terem.

6/7

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti 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) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 8.3.2011 (9:00)
Helye: Vác Város Polgármesteri Hivatal (MAGYARORSZÁG Vác, Március 15. tér 11.) 101.sz. terem.
2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 18.3.2011 (9:00)
3.) Az ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 83. § szerint biztosít.
4.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésével kapcsolatban.
5.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaival kapcsolatban. Nemleges
tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt a
Kbt. 4. § 2. pont szerinti szervezetet, illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a Kbt. 4. § 3/D és E pontjának
rendelkezését érti. Amennyiben az ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy nyilatkozzon
a Polgári törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás
fennállása esetén nyilatkozzon azon adatokról, körülményekről, melyek a többségi befolyást alátámasztják és
csatolja az igazoló dokumentumokat is.
6.) Az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozója, és az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlathoz csatolja az
aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintája másolatát, valamint az ajánlattételi
határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozatát (a cégkivonatukkal egyezően) arról, hogy
melyek a fizetési számlaszáma(it) vezető pénzintézetei, továbbá arról, hogy a III.2.2.) pont szerint benyújtott
igazolásokon túl más pénzintézetnél nem rendelkezik fizetési számlával. Az ajánlattevő a számlavezető
pénzintézetei mellett tüntesse fel, hogy milyen pénzforgalmi jelzőszámokkal rendelkezik.
8.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. bírálati részszempontban a 90 napos vállalásokra
és az azt meghaladókra egyaránt a maximális pontszámot adja.
9.) A pontozás módszere: a legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek
pontszáma 1-10 pont között a legjobbhoz viszonyított lineáris arányosítással kerül kiszámításra a
dokumentációban leírt képlet szerint.
Az egyes részszempontokra adható pontszám 1-10.
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10.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése szerint, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását
írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
11.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági szempontokat a minősített
ajánlattevőkre vonatkozókhoz képest szigorúbban állapította meg.
12.) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) határozatlan idejű szerződést köt.
13.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel kötheti meg a szerződést a 91. § (2) bekezdés szerint.
14.) Az ajánlatot 3 példányban (egy eredeti, két másolat) egy csomagban kell leadni. A csomagoláson
szerepeljen: „Gamesz élelmezési alapanyagok beszerzése”. Az ajánlat formai követelményeit a Kbt. 70/A. § (1)
bekezdése tartalmazza.
15.) Az ajánlattételhez szükséges részletes közbeszerzési műszaki leírást és a szerződéstervezetet
(részfeladatonként) a dokumentáció tartalmazza.
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 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

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

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: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
23.12.2010
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