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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a 2020.
évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. módosításában bruttó
105.000.000 Ft előirányzatot biztosított a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és
Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a kerületi köztisztasági feladatok
ellátásához géppark csere , fejlesztés címen .
A társasággal történt előzetes egyeztetés alapján a tárgyi beszerzés 1 db járdatakarító gépet
foglal magában.
Jelen előte rjesztés a „Járdatakarítógép beszerzése" tárgyú , a Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati felh ívását tartalmazza .
2018. április 15-től a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásokat a
Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektron ikus közbeszerzési rendszer
igénybevételével kell lebonyolítani.
Tárgyi beszerzés becsült értéke 20 millió Ft, ami indokolja a szállító(k) kiválasztására a Kbt.
11 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás alkalmazását.
Az előterj esztés melléklete tartalmazza a szállító kiválasztására vonatkozó ajánlati felhívás
és dokumentáció tervezetét.
Ké rem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást áttanulmányozni, véleményezni és
elfogadni szíveskedjék.
Budapest, 2020. szeptember ~
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Cserdiné Németh Angéla
polgármester
Melléklet:
Ajánlati felhívás tervezet
Dokumentáció
Szakmai specifikáció
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Háttéranyag a Jegyzői Irodán található.
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Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az
előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja a „Járdatakarítógép beszerzése" tárgyú , a
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és
felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Határidő :
Felelős :

2020. szeptember 30. (döntésre)

polgármester

A határozat elfogadásához név szerinti szavazás és egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII . tv. 112. § (1) bekezdés b) pont
A Képvi selő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet II. rész 3.1. pont.
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Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az
el őterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja a „Járdatakarítógép beszerzése" tárgyú, a
Kbt. 11 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és
felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Határidő :
Felelős :

2020. szeptember 30. (döntésre)
polgármester

A határozat elfogadásához név szerinti szavazás és egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:
A közbeszerzések rő l szóló 2015. évi CXLIII. tv. 11 2. § (1) bekezdés b) pont
A Képviselő-testület és szervei szervezeti és müködési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet II. rész 3.1. pont.
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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000983152020
ElO -

Előkészítés

1'oLbes.Lerze..,

szakasz

Járdatakarítógép beszerzése

tárav
Budapest Főváros XV. Kerüle t Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata

AJan Lkero
nevi:>·

Ajánlati felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében .
I. szakasz: Aján latké rő

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásé rt
Hivatalos név:

Budapest Föváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Postai cím:

Bocskai Utca 1-3.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HUllO

Dr.

T rinn

trinn .miklos@bpxv.hu

Telefon:

felelős

összes

ajánlatkérőt)
EKRSZ_1545153
0

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1153

Ország:

Magyarország

Miklós
+36 130 53224

Fax:

+36 13074008

Lnternetcím(ek)
Az ajánlatkérö általános címe: (URL)

www.bpxv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Leb on yolító sze rv(e k ) ad a t ai

1.2) Közös közbeszerzés
A szerzödés közös közbeszerzés formáj ában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerzödést központi beszerzö szerv ítéli oda.
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Nem
Nem
Nem

202 0.09.26 13:35:30

1.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül , teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz
További információ a

történő

Nem

hozzáférés korlátozott:

következő he lyről é rh ető

Igen

el:

https://ekr. gov. hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR00098315 2 02 0/reszletek

További információ a

következő

címen

szerezhető

be

a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronib.'Usan:

https ://ekr.gov. hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000983 l 5 20 20/reszletek

Igen

Ige n

a fent említett címre:
a

következő

Nem

címre: (adjon meg másik címet)

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, a melyek nem általánosan

Nem

hozzáfé rhetők:

1.4) Az

ajánlatkérő

Ajánlatkérő

1.5)
Fő

Fő

típusa:

típusa
Regionális/helyi

szintű

tevékenység

tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

11.1) Meghatározás
Il.1.1) Elnevezés:

j árdatakar ítógép beszerlése

Hivatkozási szám:

EKR000983 l 52020

11.1.2) Fö CPV- kód:

34144430-1

II.1.3) A szerzödés típusa:

Árubeszerzés

11.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

1 db új járda takarító önjáró multifunkciós gép (alapgép) és a hozzá tartozó minimum 3 kefés adapterek beszerzése a
szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nemzeti értékhatárt elérő értéb.'Ü nyilt közbeszerzési eljárás keretében. A
járdatakarító gép az adaptereivel felszere lve járdák, utak, sétányok seprésére, burkolt fe lületek. utcabútorok és műtárgyak mosására
alkalmas.
köz beszerzésekről

Az alapgépnek és az adaptereknek minden tartozékával együtt gyári sorozatgyártás keretei között e lőállított új terméknek kell lennie,
nem fogadható el egyedileg e lőállított gép. Közúti közlekedésre alkalmasnak kell lennie, mert a feladatok zömét közúton kell végeznie.
A gépet lassú járműre vizsgáztatva forgalmi e ngedéllyel. rendszámmal kell átadni.
A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerül sor. Az Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket
fogad el. Egyenértékűnek Ajánl atké rő a funkcio nális, teljesítmény, megbízhatósági és minőség i paraméterek tekintetében azonos
tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Aján l a ttevő feladata. Az egye n értékűség igazolásához
az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett.
Ajánlattevő fele lőssége,

hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat
ajánlott termékek csak új, korábban sehol nem használt eszközök lehetnek.
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megfelel ősége

megállapítható legyen. Az

Amennyiben az ajánlattevő nem a leírt eszközt ajá nlja meg, úgy az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy a ngol nyelvű gyártói adatlap;
a követelmé nyeknek való m egfele lőséget igazoló magyar nyelvű dokumentum/ gyártói nyilatkozat;
részletes te nnék-összehasonlítás (pl. tételes össze hasonlító t áblázat).
Járdatakarító önjá ró mu ltifunkciós gép (alapgé p) e lvárt paraméterei:
Motor:
teljesítmény minimum 22 kw
vízhű téses diese l vagy benzinmotor
Kormányzás :
tengelycsuklós
fordulási méretekjár daszegélyek között maximum 3500 mm
Mélyhaj tás: hidrosztatikus 4 keré khajtás
Vezetőkabin :

l üléses kabin
komfort vezetőülés
légkondicionáló berendezés
biztonsági öv
multifunkc iós joystick vezérlés
munka lámpa olvasólámpával

Mér e tek, súlyok:
hosszúság : maximum 3500 mm
szé lesség (tükrökkel együtt mért teljes szélesség): maximum 1200 mm
magasság : maximum 2100 mm
megengedett össztömeg: maximum 3000 kg (vontatmány né lkül)
Já r datakarító önjáró multifunkciós g éphez (a lapgéphez) a dapter(ek) elvárt paraméterei:
H ulla dékgyűjtő

tartály
nettó té rfogat: minimum 450 lite r
ürítési magasság: minimum 1200 mm
tartály ü rítése fülké ből hidr aulikusan vezé relhe tő legyen

Víztartály térfogat : minimum 100 liter
Seprő

adapter:
tányérkefék száma: minimum 3 db,
vizes pormentesítés,
seprési munkaszélesség minimum 1 200 mm -től maximum 1800 mm-ig,
a minimum 3 tányér kefe a kabinból vezére lhető munkaszélességgel történjen,
kézi fe lszívó adapter, minimum 5 m csővel,
kézi magasnyomású mosó. minimum 5 m tömlőve l.

járdatakarító önjáró multifunkc iós géphez (ala pgéphez) ki eg észítő eszközök:
1 db sárga vi.llogó a kabin tetejére
akusztikus tolatásje l ző
2 db munkalámpa
olyan kialakítással, hogy le h etőség legyen a késő bbiekben a kezelő által e lvégezhetőe n egyéb adapterekkel (magasnyomású
járdamosó. fűnyiró . hótoló, sószóró stb.) felszerel ni a gépet.
Egyéb követelmé nyek:
a lkatrészellátás biztosítása minim um 10 évre
a g ép rendelkezzen a szűkséges és előírt mi nős ítésekke l (közúti közlekedéshez szükséges dokumentumok. kezelési útmutató).
amely minősítéseket az átadás-átvételi e ljáráskor kell átadn i másolati példá nyban.
ajánla ttevőnek a 12 hónap jótállási idő n belül - a köte lező üzemi szervizelésen fe lül - 10 é vig minimum 500 üzemóránké nti
szervizelési lehetőséget kell biztosítania,
a teljesítés helyére történő szállításkor egy alkalomma l keze lői képzést. okta tást kell végrehajtania. me lyről hivatalos
dokume ntumot (pl. jegyzőkönyv) ke ll kiá llítani. Eze n kívül a jótállási id ő n belül e l őre e gyeztetett időpontba n egy a lkalommal minimum
3 fö r észér e ism ételt keze lői ké pzést végrehajtását kell biztosítani.

II.1 .5) Becsült é rték :
Erték á fa nélkül:

Pénz ne m :

HUF

(AFA né lkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rend szer esetében a szerződéseknek a ke retmegálla podás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vona tkozó becsült összértéke )

11. 1.6) Részekre vonatkozó információk
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Részajánlat tételre

l ehetőség

van

Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
Részaj ánlat tételére nincs

lehetőség

tekintettel arra. hogy egy kommunális járdatakarítógép beszerzéséről van szó. mely oszthatatlan.

11.2) A közbeszerzés ismerteté se
II.2 . 1) Elnevezés:

Járdatakarítógép beszerzése

11.2 .2) További CP V-kód (ok):
Fő

CPV-kód :

341444 30-1

11.2.3) A teljesít és he lye:
NUTS-kód :
HU110 Buda pest

A teljesítés helye:

1152 Budapest, Hunyadi u. 3.

11.2.4) A k özbeszerzé s m ennyiség e :

1 db új járda takarító önjáró multifunkciós gép (alapgép) és a hozzá tartozó minimum 3 kefés adapterek beszerzése a
szóló 2 01 5. évi CXLIII. törvény szerinti nemzeti értékhatárt elé rő értékű nyíl t közbeszerzési eljárás keretében. A
járdatakarító gép az adaptereivel felszerelve j árdák, utak. sétányok seprésére. burkolt felületek, utcabútorok és műtárgyak mosására
alkalmas.
közbeszerzésekről

Az alapgépnek és az ada ptereknek minden tartozékával együtt gyári soroza tgyártás keretei között előá ll ított új terméknek kell lennie,

nem fogadható e l egyedileg e l őá ll ított gép. Közúti közlekedésre alkalmasnak kell lennie, mert a feladatok zömét közúton kell végeznie.
A gépet lassú j á rműre vizsgáztatva forgalmi engedéllyel. r endszámmal kell átadni.
A közbeszerzési m űszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerül sor. Az Aján latké rő a megjelölt tennéket vagy azzal egye nértékű ter méket
fogad el. Egyenértékű n e k Ajánlatkérő a fu nkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és mi nőség i paraméterek tekintetében azonos
tulajdonságokkal rend e lke ző eszközöket érti. Az egye né rtékűség bizonyítása az Aj ánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához
az Ajá n lattevők számár a a bizonyítékok minden form ájának használata meg enged ett.
Ajá nlattevő felelőssége, hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapj án az ajánlat
ajánlott termékek csak új, korábban sehol nem haszn ált eszközök lehetn ek.

meg felelősége

megállapítható legyen. Az

Amennyiben az aj á n lattevő nem a leírt eszközt ajánlja meg, úgy az ajá nlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nye l vű gyá rtói adatla p:
a követelményeknek való megfe l e l ősége t ig azoló magyar nye l vű dokumentum/ gyártói nyilatkozat;
részletes termék-összehasonlítás (pl. tételes összehasonlító táblázat).
Já rdatakarító önjáró multifunkciós gép (alapgép) elvárt paramét erei:
Motor:
teljesítmény minimum 22 kw
vízhű téses diesel vagy benzin mot or
Kom1ányzás:
teng elycsuklós
fordulási méretek járdaszegélyek között maximum 3500 mm
Mélyhajtás: hidrosztatikus 4 kerékhajtás
Vezető kabin:

1 üléses kabin
komfort vezetőülés
légkondicionáló berendezés
biztonsági öv
multifunkciós joystick vezérlés
munkalámpa olvasólámpával
Mér etek. súlyok:
hosszúság: maximu m 3500 mm
szélesség (tükrökkel együtt mért teljes szélesség): maximum 1200 mm
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magasság: maximum 2100 mm
megengedett össztömeg: maximum 3000 kg (vontatmány nélkül)
járdatakarító önjáró multifunkciós géphez (alapgéphez) adapter(ek) elvárt paraméterei:
Hullad ékgyűjtő

tartály
nettó térfogat: minimum 4 50 liter
ürítési magasság: minimum 1200 mm
tartály ürítése fül k éből hidraulikusan vezérelhető legyen

Víztartály térfogat: minimum 100 liter
Seprő

adapter:
tányérkefék száma: min.imum 3 db,
vizes pormentesítés,
seprési munkaszélesség min.imum 1200 mm-tói maximum 1800 mm-ig,
a minimum 3 tányérkefe a kabinból vezérelhető munkaszélességgel történjen,
kézi felszívó ada pter, minimum 5 m csővel,
kézi magasnyomású mosó, minimum 5 m tömlővel.

járdatakarító önjáró multifunkciós géphez (alapgéphez) kiegészítő eszközök:
1 db sárga villogó a kabin tetejére
akusztikus tolatásjelzó
2 db munkalámpa
olyan kialakítással, hogy lehe tőség legyen a késő bbiekben a kezelő által
járdamosó, fúnyíró, hótoló, sószóró stb.) felszerelni a gépet.

e l végezhetően

egyéb adapterekkel (magasnyomású

Egyéb követelmények:
a lkatrészellátás biztosítása minimum 10 évre
a gép rendelkezzen a szükséges és előírt minős ítésekkel (közúti közlekedéshez szükséges dokumentumok, kezelési útmutató).
amely minősítéseket az átadás-átvételi eljáráskor kell átadni másolati példányban.
ajánlattevőnek a 12 hónap jótállási időn belül - a köte l ező üzemi szervizelésen felül - 10 évig minimum 500 üzemóránkénti
szervizelési lehe tőséget kell biztosítania,
a teljesítés helyére történő szállításkor egy alkalommal k e ze lő i képzést, oktatást kell végrehajtania, melyről h ivatalos
dokumentumot (pl. jegyzőkönyv) kell kiállítani. Ezen kívül a jótállási időn belül előre egyeztetett id őpontban egy alkalommal minimum
3 fő részére ismételt kezelői képzést végrehajtását kell biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

JI.2.5 ) Értékelési szempontok

Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi

szempont:

Igen
Súlyszám /jelentőség

Megnevezés
12 hónapon fel ül vállalt jótállási

Költség szempont:
Ár szempont:

idő

(hónapokban, min. 13 hó - max . 36 hó)

20

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám

Nettó ajánlati ár (HUF)

80

/je len tőség

11.2.6) Becsült érték:

Pénznem:

Érték áfa nélkül:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időta rtamára vonatkozó becsült összértéke)

11.2. 7) A szerződés, kere tmegállapodás vagy dina mikus beszerzési r e ndszer
I dőtartam

időtartama

hónapban:

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma :

2020. 11.06

A szerződés meg hosszabbítható

Nem

11.2.8) Az ajánla tté telre vagy részvételre fe lhívandó gazd asági
információ (n yílt eljárás kivételével)

EKR000983 152020

202 1.02.28

szerep lők

számának korlátozására vona tkozó

A gazd aság i szereplók tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett min imum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vona tkozó objektív szempontok:

11.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
11.2.10) Opciókra von atkozó információ

Nem

Opciók:
11.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus for májában kell benyújtani, vagy azoknak e lektr onikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

11.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

11.2. 13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és

műszaki

információk

111. 1) Részvételi feltételek
111.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenysé g végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok fe lsorolása:
K/l Az eljár ásban nem lehet aján l attevő, alválla lkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepló,
akin él a Kbt. 62 . § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fenná ll.
K/2 Az eljárásban nem lehet ajánlattevó az a gazdasági sze rep l ő, akinél a Kbt. 63 . § (1) b ekezdés szerinti kizáró ok áll fenn.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajá nlattevő ne k

az ajánlatába n a Kbt . 114/A. § (1) bekezdése ala pján, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leír ás meghatározásának módjáról szóló 32ln015.(X.30.) Konn. rendelet
(továbbiakban: Konná nyrendelet) 17. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyi latkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k). m) és q) pontjainak hatálya alá. valamint a Kbt. 62. § (1 ) bekezdés k) pont kb) pontját a Konnányrendelet 8 §. i) pont
ib) alpontja és a Konnányrendelet 10. § (g) pont gb) alpontjában fogla ltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkéró a Kormányrendeletben
részletezettek szerint e ll enőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektroni kus nyilvántartásokból is. A Kbt. 67. § (4)
bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Konnányrendelet 17. § (2) bekezdésében fog laltak értelmében az aj ánlatban be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződ és teljesítéséhez a Kbt. 62 . § (1 ) b ekezd és g)-k), m) és q)
pon tja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkal masság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor
is be k ell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta e ló a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot (EKR űrla p) az aj ánlattevőnek abban az esetben is szükséges az aj ánlatához csatolnia, amennyiben a
közbeszerzési szerződ és teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni . Az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet tekintetében ajánlattevő a 32 1/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a
Kbt. 62 . § (1) bekezdés g)-k), m) és q ) pontja szerinti kizáró okok hatálya h iányáról. A Kbt. 67. § (3) bekezdésében fog laltak
értelmében, amennyiben az e lőírt alkalmassági követelményeknek az ajá nla ttevő más szervezet kapacitásár a támaszkodva fele l meg,
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 67 . § (1) bekezdése szerint nyilatkozattal kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k). m) és q) pontjainak hatálya alá . Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek
megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében hivatkozik a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésé re.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

e l őírása

[Kbt. 65.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

111.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok fe lsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

111.1.3)

Műszaki,

illetve szakmai alkalmasság

EKR000983 l 52020

§ (1)

bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leír ása:
Ml.

A Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján a gazdasági szerepl ők az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az
ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65 . § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015 . (X.30. l Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 21.
§ (J) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati fe lhívás feladásá tól visszafelé számított 3 év l egj elen tősebb. a közbeszerzés tárgya szerinti
Uárdatakarítógép) szállítására (adásvétel) vonatkozó nyilatkozatát/refere ncia igazolását.
Az alkalmassági minimum követelményben való megfelelést a Korm . re nd . 23. §alapján a 21. § (1) bekezdés a) pon~jának esetén a
Kbt. Harmadik Rész szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajá n lattevő. illetve az alkalmasság igazolásában r észt vevő más
szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A refe rencia igazolás vagy nyilatkozat legalább az alábbiakat tartalmazza:
o
a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
o
a szerződés teljesítésével kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
o
a szerződés tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértel műen
megállapítható legyen:
o
a szerződés mennyisége
o
a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/naptól év/hónap/napig);
o
nyilatkozat arról. hogy a teljesítés a sze rződésnek megfelelő e n történt;
Ajánlatkérő alkalmazza a Kom1 . rend. 21/A. §-ban foglalt rendelkezéseket. Amennyiben a kor ábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló
szervezet (személy) nem önállóan végezte. a nyila tkozatnak/referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell. illetve az
igazolásnak az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti adatokat (ahol az elhatárolás e lvégezhető és értel mezh ető) az igazolni
kívánt referenciát a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az
alkalmazást igazoló szervezet (személy) a s zerződés szerinti men nyi ségbő l.
Az előlrt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a részletes jogszabályi rendelkezéseket
erre vonatkozóan a Kbt. 65 . § (6)-(7) bekezdései tartalmazzák.

Alkalmassági minimum követelmény(ek):
M 1. Alkalmatlan az ajánlattevő , ha nem r endelkezik az ajánlati felhívás fe ladásának visszafelé számított 3 évben legalább 1 db
járdatakaritó önjáró multifunkciós gép szállítása tárgyú, szerződésszerűen teljesített r eferenciával.

111.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számár a fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
h átrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § ( 11) bekezdése sze rint fenntartott

Nem

111.1.6) A

szerződés

biztosítékai:

Késedelmi kötbér
Meghiúsulási kötbér
jótállás
111.1. 7) Az e llen szolgáltatás teljesítésének feltétele i és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel. a

szerződés

és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUFJ.

A nyertes Ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítési igazolás Ajánlatkérő általi kiállítása után jogosult vételárról a
számlát kiállítani. A nyertes Ajánlat.tevő által kiállított számla öss zegét az Ajánlatkérő átutalással teljesíti. A nyertes Ajánlattevő a
jelen szerződésben meghatározott célgép ellenszolgáltatásáról a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően az Ajánlatkérő által
aláírt teljesítésigazolás alapján 1 db számlát nyújthat be.
Az ellenszolgáltatás teljesítése nyertes Ajánlattevő a szerződé s ben megjelölt bankszámlájára történő banki átutalással történik. Az
ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6: 130. § (1 )-(2) bekezdése alapján történik 30 napos fizetési határidővel.
A nyertes Ajánlattevő nem fizethet. illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. §
( 1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , és amelyek a nyertes
Aján l attevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az Ajánlatkérő számára megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése s zerinti ügyletekről az Ajánlatké rőt
haladéktalanul értesítenie kell.
III.1.8) A nyertes közös

111.2) A

aj ánlattevők

szerződéssel

által lé trehozandó gazdálkodó s zerve ze t:

kapcsolatos feltételek

111.2.1) Meghatározott szakmára (ké p zettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
111.2.2) A

szerződés
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teljesítés ével kapcsolatos feltételek:

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

111.2.3) A szerződés teljesítésében

közremúködő

szemé lyekke l kapcsola tos információ
Nem

Az ajánlattevöknek közölniük kell a szerzödés teljesítésében közremüködö személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az e ljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyors ított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

In novációs partnerség

Nem

IV.1.2) Ke relmegállapodásra vagy dinamikus beszerzés! rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevövel
Keretmegállapodás több ajánlattevövel
A hirdetmény dinamlkus beszerzési rendszer létrehozásá ra irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rend szert további beszerzök is alkalmazhatj ák

Nem

lV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos e ljárás vagy a versenypárbeszéd során
csökkentésére irá nyuló információ

törté nő

Több fo rdulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

(klasszikus aj ánla tké rök esetébe n; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérö fe nntartja a jogot arra, hogy a szerzödést az e redeti ajánla t alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
lV.1.5) Elektro nikus á rlejtésr e vonatkozó információk

Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2 .1) Az a dott e ljárásra vonatkozó korábbi közzé té te l

A hirdetmény szá ma a Közbeszerzési Értesítöben:
(KÉ-szám/évszá m)

IV.2 .2) Aján lattételi, részvételi vagy regisztrációs kére le m benyújtási ha táridö

Dátum, helyi

2020. 10. 14

id ő:

09:00

óra/perc

IV.2 .3) Az ajánlattételi vagy részvételi fe lhívás kiválasztott j e lentk ezők részére
napja (részvé t eli felhívás esetében)

törté nő

megküldésének tervezett

Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelve k, amelyeken az ajánlatok vagy ré szvé t eli j ele ntkezések benyújthatók:

HU
IV.2 .5) Az ajánlati kötöttség minimális

időtartama:

(ajánlati felhívás esetében)

Az aj ánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az

időtartam

hónapban:
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vagy napban:

30

(az ajánlattételi határid ó lejártától számítva)

l V.2.6 ) Az ajánla tok vagy részvéte li je le ntkezések fe lbontásán a k fe lté t e le i

Dátum. helyi

2020.10.14

id ő:

11:00

óra/perc

Az ajánlatok bontása az EKR rendszeren keresztül történik.

Hely:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatokat tartal mazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejáti.át követően kettő órával későb b kezdi meg. Az
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának id őpon tjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjá ról az EKR
visszaigazolást küld.

VI. szakasz:

Ki e g és z ítő

információk

VI.1) A közbeszerzés
A közbeszerzés

ismétlődő

jellegére vonatkozó információk
Nem

ismétlődő Jellegű:

Vl.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfog adnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk:
Vl.3 .1) Feltételes közb eszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha vala mely
m eghatározott, ellenőrz és i körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi. illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő

ellenórzés1 körén kívül

eső,

bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

Vl .3 .2) Az aj á nla ti biztosíték (ajá nlati fe lhívá s eset é b e n)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

VI .3.3) Konz ultác ió r a vonatkozó informá ció k
Kiegészítő

tájékoztatást

ajánlatkérő

konzultáció fom1ájában is megadja.

VI. 3.4) Ajá nla t é rvé nyt ele n ségére vonatkozó ö sszeg á r va gy kö ltség eseté b e n
Aján l atkérő

az alábbi érté ket meghaladó á rat vagy költséget ta rtalmazó ajánlatot a bírála t sorá n érvénytelenné nyilvánítja

Vl.3.5) Az aj ánla tok é rté ke lési s zemponto k s zerinti t arta lmi e le m ein ek é rtéke lése s orán a dható p o n tszám :

100
VJ .3.6) A m ó dszer(e k) meghatározása, ame llyel a Vl .3.5) po nt szerinti p o nthatárok k özötti p on tszám ot m egad ásra ke rül :
Aján l atkérő

az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja a la pján, a legjobb ár-érték arány s zerinti bírálati szempontok alapján
bírálja e l. A módszer részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza .

V l. 3.7) Élet ci.klus költség -s zámítási módsze r a lkaJm azására vona tkozó info rmáció
Aj ánJatk érő

az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyele mbe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával hatá rozza meg.
Vl .3.8 ) A b írálatra vonatkozó további informá ció k

Az ajá nl atké rő e l őírj a a kizáró okok, az a lkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szeri nti
objektív kritériumok tekinteté ben a közbeszerzési dokumentumokba n meghatá rozott igazolásoknak a részvételi
jelen tkezésben vagy az ajánlatban törté nő benyújtását.

VI.3.9) További információk:
1.

Az Aján l atkérő felhívja Ajánlattevók figyelmét, hogy nem veszi figyelembe a nem EKR-n keresztül érkező in formáci ókérést.

kérdést, stb. és ezen

tényről Ajánlatké rő
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nem kiild semmilyen külön visszaigazolást.

2.
Az Ajánlatkérö felhívja Ajánlattevök figye lmét továbbá, hogy az EKR használatával kapcsolatos segítség nyújtás nem képezi
Ajánlatkérö feladatát, vagyis Ajánlatkérö nem ad semmilyen tájékoztatást. iránymutatást, segítséget az EKR használata kapcsán.
Ajánlattevök az ilyen irányú kérdéseiket az EKR-t üzemeltetö NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó
Kft. alábbi elérhetöségein tehetik meg:
Ügyfélszolgála ti e-maii-cím: helpdesk@nekszt. huÜgyfélszolgálati telefonszám: +36/l-465-8899 (hétfö - péntek. és egyéb
munkanapokon 8:00-16:00)
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
3.
Az ajánlatot az EKR-n keresztül kell benyújtani.
4.
Amennyiben az adott nyilatkozatminta vonatkozásában az EKR-ben elektronikus ű rl ap ren- delkezésre áll. akkor az adott
nyilatkoza tot az elektronikus ű rlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
5.
Elektronikus ű rla p hiányában a kiküldött nyilalkozatmi nta cé gszerű aláírással e llátott papír-alapú dokumentum egyszerű
ele ktronikus másolata (.pdf formátumban. vagyis a cégszerűe n a láírt dokumentum szkennelve) nyújtandó be az EKR-en keresztül az
ajánla t részeként.
6.
A Műszaki Specifi káció c. dokumentumot egy dokumentumként szkennelve. pdf formátumban be kell nyújta ni.
7.
Aj án latkérö az összes ajánlattevő részére a Kbt. 71. §szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás le hetőségét. A Kbt. 7 J. § (6)
bekezdés alapjá n Ajánlatké rő tájékoztatja T. Ajánlattevöket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplöt vonnak be
az eljá rásba, és ezen új gazdasági sze replöre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánla tkérő ezen új gazd asági
szerepló vonatkozásába n nem rendel el hiá nypótlást.
8.
Az ajánlatok összeállításánál az ajánlattételi fe lh ívásban és az ajánlat kérő által összeállított dokume ntációban, valamint - az
ezekben nem szabályozottak vona tkozásába n - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI II. törvény és egyéb jogszabályok elő írásaiban
foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát e lkészíten i.
9.
Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt an nak magyar nye l vű fo rdítását is
be kell nyújtani. A ford ítás tartalmának helyességéért az aján lattevő fele l ős. Ajánlatkérö kizárólag a fordítást vizsgálja.
10.
Az eljárás e redm ényéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerint. az erről hozott döntést
követően a l e hető legha marabb, d e leg késő bb három mu nkanapon belül , az ajánlati kötöttség lejárta előtt. az írásbeli összegezés
egyidejű megküldésével tájékozta tja az Ajánlattevőket.
11.
Közös ajánlattétel esetén, az Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 35-36. §-ában előírta kat.
12.
Ajánlatk é rő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás eredménytelenségére vonatkozóa n.
13.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetövé, illetve nem követeli meg közös ajánla ttevők által a
szerződés teljesítése é rdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
14.
Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyelmek a teljesítés helyén és a szerzödés teljesítés során meg kell felelni.
15.
Az ajánlati árat magyar forin tban kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A külön böző devizák fori ntra törté nő
átszámításánál a fe lhívás fel adásának napján é rvényes Magyar Nemzeti Ba nk á ltal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.
Az ajánlatban szerepl ő , ne m magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az á tszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a
ké rdéses dokumentum mögé kell csatolni.
l 6.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajá nla ttevőke t, hogy a dokumentációban esetlegesen szereplö esz- közök, a nyagok, eljárások
márkajelzésének, típusának. gyártmányának stb. megnevezésére kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása miatt került sor, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyé rte lm ű meghatározása é rdekében történ t. az ajánlatkérő
azokkal egyenértékű eszközt, anyagot. e ljárást elfoga d.
17.
Aján l attevőnek csatol nia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(a i)t vagy a láírás- mintá(i)t annak igazolására, hogy az
aj ánlatot. il l etőleg az abban szereplö nyilatkozatokat ajánla ttevő, az a lvállalkozó. valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szere plő képviseletére jogosult személy írta alá.
18.
Folyamatban lévö cégbírósági változásbejegyzési elj árás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegy-lési kérelem és
an nak érkeztetéséröl a cégbíróság által megküldött igazolás [ =ún.„e-tértivevény" és/Vagy az „Info n natikai vizsgálat eredménye"
elnevezésű dokume ntum és a •Változásbejegyzési kérelem" e ln evezésű dokumentum (mellékletek nélkül) EKR-be való fel töltése. ).
19.
Megha talmazotti képviselet esetén közokiratba vagy te ljes bizonyító erej ű magánokiratba foglalt meghatalmazást és a
meghatalmazó aláírási címpéldányát egyszerű másolatban.
20.
Az aján lathoz csatola ndó dokumentumok és iratok listáját, valamint a szerződéstervezetet az ajánlattételi dokume ntáció
tartalmazza
2 l.
Ajánlatkérő felhívja a z Ajánlattevő szíves figyelmét az ajánla ttéte li dokume ntáció va lamint a műszaki leírás részletes és alapos
áttanulmányozásána k fontosságára.
22.
Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajá n lattevő írásban, elektronikus úton fo rdulhat
kiegészítő infom1ációért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez.
Folytatás a közbeszerzési dokumentáció 10. "Egyéb információk"pontjában. FAKSZ név: dr. Trinn Miklós 004 52

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)
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1.

Általános információk

1. Útmutató
Jelen dokumentáció célja az, hogy segítséget nyújtson az ajánlatot benyújtók számára ajánlatuk
elkészítéséhez.
Külön felhívjuk a pályázók figyelmét a következőkre :
1)
Az ajánlattételi felh ívást, a dokumentációt, annak minden mellékletét egymással
összevetve tanulmányozzák át, és ajánlatukat a jogszabályi rendelkezések és az Ajánlattevőkkel
szemben támasztott követelmények figyelembe vételével tegyék meg .
2)
Az Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívást a legjobb tudása szerint állította össze, azonban
az Ajánlattevő köteles az ajánlatához szükséges valamennyi lényeges kötelezettségről , jogról és
tényről külön ís meggyőződni.
3)
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget,
kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától, vagy kimenetelétől
függetlenül , Ajánlatkérő semmifé le módon nem tehető felelőssé , vagy kötelezetté ezekkel a
költségekkel kapcsolatban .
4)
Amennyiben a dokumentáció mintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, vagy kért
információra vonatkozóan , a nyilatkozatot a minta szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva ,
az ajánlat részeként benyújtani. A benyújtandó ajánlatot szintén cégszerűen kell aláírni .
5)
Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő , vagy
azoktól , illetve a Kbt. előírása itól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét, vagy az
Ajánlattevő kizárását vonja maga után.

2.

Ajánlatkérő

Ajánlatkérő

neve:

Ajánlatkérő

címe:

Az

ajánlatkérő

adatai
BUDAPEST FÖVÁROS XV Kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

képviseletében eljár, és egyben

Cím :
Kapcsolattatójának neve:
Telefon:
Telefax:
e-mail :

Ajánlatkérő

kapcsolattartója :

1153 Budapest, Bocskai út 1-3.
dr. Trinn Miklós
305-3224
307-4008
trinn.miklos@bpxv.hu

3. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve

Az ajánlat és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar.
Az ajánlatot képező dokumentum minden elemének magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen
nyelven kiáll ított dokumentumokat hivatalos magyar fordítással kell csatolni . Fordításból származó
eltérés esetén , a szöveg magyar változata az irányadó.
4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és
pénzügyi feltételei
Ajánlatkérő

dokumentációt készít. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági
részére elektronikus úton korlátlanul és teljeskörűen , térítésmentesen hozzáférhetővé
teszi a www.ekr.gov.hu honlapon.
szereplők
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II.
1.

Részletes ajánlati kiírás

Közbeszerzés tárgya, mennyisége

1 db új járdatakarító önjáró multifunkciós gép (alapgép) és a hozzá tartozó minimum 3 kefés
adapterek beszerzése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nemzeti
értékhatárt e lérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás keretében. A járdatakarító gép az adaptereive l
felszerelve járdák, utak, sétányok seprésére, burkolt felületek, utcabútorok és műtárgyak mosására
alkalmas.

Az alapgépnek és az adaptereknek minden tartozékával együtt gyári sorozatgyártás keretei között
előá ll ított

új te rméknek ke ll lennie, nem fogadható el egyedileg előállított gép. Közúti közlekedésre
alkalmasnak kell lennie, mert a feladatok zömét közúton kell végeznie. A gépet lassú járműre
vizsgáztatva forgalmi engedél lyel, rendszámmal kell átadni.
A közbeszerzési m űszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus , megnevezés megadására
kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
kerül sor. Az Aján latkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket fogad el.
Egyenértékűnek
Ajánlatké rő
a funkcionális , teljesítmény, megbízhatóság i és minőségi
paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az egyenértékűség
bizonyítása az Aján lattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Aján lattevők számára a
bizonyítékok minden formájának használata megengedett.
Ajánlattevő

felel őssége ,

hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat
megfelelősége megállapítható legyen. Az ajánlott termékek csak új, korábban sehol nem használt
eszközök lehetnek.

Amennyiben az ajánlattevő nem a leírt eszközt ajánlja meg, úgy az aján latban szerepelnie kell az
alábbiaknak:
• az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nye lvű gyártói adatlap;
• a követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nyelvű dokumentum / gyártói
nyilatkozat;
• részletes termék-összehasonlítá s (pl. tételes összehasonl ító táblázat).
Járdatakarító önjáró multifunkciós gép (alapgép) elvárt paraméterei:

Motor:
teljesítmény minimum 22 kw
vízhűtéses diesel vagy benzinmotor
Kormányzás:
tengelycsuklós
fordulási méretek járdaszegélyek között maximum 3500 mm
Mélyhajtás: hidrosztatikus 4 kerékhajtás
Vezetőkabin :

1 üléses kabin
komfort vezetőü lés
légkondicioná ló berendezés
biztonsági öv
multifunkciós joystick vezérlés
munkalámpa olvasólámpával
Méretek , súlyok:
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hosszúság: maximum 3500 mm
szélesség (tükrökkel együtt mért teljes szélesség): maximum 1200 mm
magasság: maximum 2100 mm
megengedett össztömeg: maximum 3000 kg (vontatmány nélkül)
Járdatakarító önjáró multifunkciós géphez (alapgéphez) adapter(ek) elvárt paraméterei:
Hulladékgyűjtő

tartály
nettó térfogat: minimum 450 liter
ürítési magasság: minimum 1200 mm
tartály ürítése fül ké ből hidraulikusan vezérelhető legyen

Víztartá ly térfogat: minimum 100 liter
Seprő

adapter:
tányérkefék száma: minimum 3 db,
vizes pormentesítés ,
seprési munkaszélesség minimum 1200 mm-től maximum 1800 mm-ig,
a minimum 3 tányérkefe a kabinból vezérelhető munkaszélességgel történjen,
kézi felszívó adapter, minimum 5 m csővel ,
kézi magasnyomású mosó, minimum 5 m tömlővel.

Járdatakarító önjáró multifunkciós géphez (alapgéphez) kiegészítő eszközök:
1 db sárga vill ogó a kabin tetejére
akusztikus tolatásjelző
2 db munkalámpa
olyan kialakítással, hogy lehetőség legyen a később i ekben a kezel ő által elvégezhetően
egyéb adapterekkel (magasnyomású járdamosó, fűnyíró , hótoló, sószóró stb.) felszerelni a
gépet.
Egyéb követelmények:
alkatrészellátás biztosítása minimum 10 évre
a gép rendelkezzen a szükséges és előí rt minősítésekkel (közúti közlekedéshez szükséges
dokumentumok, kezelési útmutató), amely minősítéseket az átadás-átvételi eljáráskor kell
átadni másolati példányban.
aj ánlattevő n ek a 12 hónap jótáll ási időn belül - a kötelező üzemi szervizelésen felül - 10
évig minimum 500 üzemóránkénti szervizelési lehetőséget kell biztosítania,
a teljesítés helyére történő szál lításkor egy alkalommal kezelő i képzést, oktatást kell
végrehajtania, melyről hivatalos dokumentumot (pl. jegyzőkönyv) kell kiállítani. Ezen kívül a
jótállási időn be lül el őre egyeztetett id őpontban egy alkalommal minimum 3 fő részére
ismételt kezelői képzést végrehajtását kell biztosítani.

2.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
CPV kód
34144430-1

3.

Adásvételi

Megnevezés
Utcaseprő járművek

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
eljárást lefolytatják
szerződés

„Járdatakarítógép beszerzése " tárgyában.
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4.

A

szerződés időtartama ,

a teljesítés határideje és helye

Kezdés: Szerződésben foglaltaknak megfelelően .
A szerződés teljesítésének határideje: 2021. február 28 (Aján latké rő e l őteljesítést megenged.)
A teljesítés helye: 1152 Budapest Hunyadi u. 3.
Szerződéskötés tervezett helye: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota , Pestújhely,
Újpalota Önkormányzata (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)
5.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó
jogszabályokra

Az ajánlattétel, a

szerződés

és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

A nyertes Ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítési igazolás Ajánlatkérő általi
kiállítása után jogosult vételá rról a számlát kiállítani. A nyertes Ajánlattevő által kiáll ított
számla összegét az Ajánlatkérő átutalással teljesíti. A nyertes Ajánlattevő a jelen
szerződésben meghatározott célgép ellenszolgáltatásáról a sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárást követően az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján 1 db szám lát nyújthat be.
Az ellenszolgáltatás teljesítése nyertes Ajánlattevő a szerződésben megjelölt bankszámlájára
történő banki átutalással történik . Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6: 130. § (1 )-(2)
bekezdése alapján történik 30 napos fizetési határidővel.

A nyertes Ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
Ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Ajánlatkérő számára
megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekrő l az Ajánlatkérőt
haladéktalanul értesítenie kell.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:

6.

Alternatív ajánlat nem

tehető.

Részajánlat nem tehető .
Ennek indokai: Részajánlat tételére nincs lehetőség tekintettel arra, hogy egy kommunál is
járdatakarítógép beszerzéséről van szó, mely oszthatatlan.
7.

Az Ajánlatok értékelése

Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérő

az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány
szerinti bírálati szempontok alapján bírálja el.
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján a következő
részszempontok és súlyszámok, valamint módszerek alkalmazásával értékeli.
Részszempont

Nettó ajánlati ár:
12 hónapon felül vállalt jótállási
13 hó- max. 36 hó)

idő

(hónapokban , min.

Súlyszám
80
20

7

Ajánlatkérő

az 1. részszempont esetén a ford ított arányosítás , a 2. részszempont esetén az
egyenes arányosítás értékelési módszert alkalmazza.
Az 1. részszemponttal kapcsolatban:

A nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb , az ajánlatkérő a
legalacsonyabb ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra ped ig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, a
következő képlet szerint:
A legjobb/ A vizsgált * (100-1 ) + 1
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
A 2. részszemponttal kapcsolatban :
A vállalt jótállás időtartama tekintetében Aj ánlatkérő az Ajánlattevő által megajánlott jótállási idő
tartamát értékeli. A magasabb érték a kedvezőbb , ezért a legelőnyösebb ajánlati elem kapja a
maximális pontot (100 pont), a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
egyenes arányosítással számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint:
A vizsgált I A legjobb * (100-1) + 1
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerek íteni.
Ajánlatkérő

a Kbt. 77. § (1 ) bekezdés alapján a 2. részszemponttal összefüggő ajánlati elemmel
Uótállás időtartama) kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan
elvárását, amelynél kedvezőtlenebb a megajánlott ajánlati elem nem lehet.
Amennyiben Ajánlattevő 12 hónap időtartamnál rövidebb jótállási időtartamot jelöl meg , abban az
esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.

Ajánlatkérő

a Kbt. 77. § (1 ) bekezdés alapján a 2. részszemponttal összefügg ő ajánlati elemmel
Uótállás időtartama) kapcsolatban meghatározza az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra (max. 36 hónap) egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő

36 hónap magasabb érték vállalása esetén egyaránt a ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a 36 hónap feletti megajánlások esetén is a képletbe a 36
hónapot helyettesíti be, mint legelőnyösebb ajánlati elem.
8.

Kizáró okok és szakmai alkalmasság:

A kizáró okok felsorolása:
K/1 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő , alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő , akinél a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll.
K/2 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő , akinél a Kbt. 63. § (1) bekezdés
szerinti kizáró ok áll fenn .
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek

az ajánlatában a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm . rendelet (továbbiakban :
Kormányrendelet) 17. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem
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tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatál ya alá , valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a Kormányrendelet 8 §. i) pont ib) alpontja és a Kormányrendelet 10.
§ (g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő a Kormányrendeletben
részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is. A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321 /2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §
(2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontja sze rinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kel l nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap) az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlatához
csatolnia , amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván
alvállalkozót igénybe venni. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében
ajánlattevő a 321 /2015. (X .30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerint csak nyilatkozni
köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya hiányáról. A
Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében , amennyiben az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg , az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerint nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok
fenn nem állása igazolásának körében hivatkozik a Kbt. 114/A. § (1 ) bekezdésére.
Műszaki illetve szakmai alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1 .
A Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplők az alkalmassági követelmények
tekintetében az igazolásokat az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Ajánlattevőnek csatoln ia kell a Kbt. 65. § (1 ) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X .30.) Korm .
rendelet (továbbiakban : Korm . rend .) 21 . § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
(Járdatakarítógép) szállítására (adásvétel) vonatkozó nyilatkozatát/referencia igazolását.
Az alkalmassági minimum követelményben való megfelelést a Korm . rend. 23. §alapján a 21 . § (1 )
bekezdés a) pontjának esetén a Kbt. Harmadik Rész szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
az ajánlattevő , illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat legalább az alábbiakat tartalmazza:
o a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
o a szerződés teljesítésével kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe ;
o a szerződés tárgya olyan részletezettséggel , hogy abból az alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;
o a szerződés mennyisége
o a teljesítés kezdő és befej ező időpontja (év/hónap/naptól év/hónap/napig);
o nyilatkozat arról, hogy a teljes ítés a szerződésnek megfelelően történt;
Ajánlatkérő alkalmazza a Korm . rend. 21/A. §-ban foglalt rendelkezéseket . Amennyiben a korábbi
teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte , a
nyilatkozatnak/referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell , illetve az igazolásnak
az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és
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értelmezhető)

az igazolni kívánt referenciát a részvétel arányában is tartalmazn ia kell. A részvétel
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmazást igazoló szervezet
(személy) a szerződés szerinti mennyi ségből.
Az elő í rt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a
részletes jogszabályi rendelkezéseket erre vonatkozóan a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései
tartalmazzák.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1 . Alkalmatlan az ajánlattevő , ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának visszafelé
számított 3 évben legalább 1 db járdatakarító önjáró multifunkciós gép szállítása tárgyú ,
szerződésszerűen teljesített referenciával.
9.

A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján

Ajánlatkérő

az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteket, amelyektől az Ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti azon követelményekről, amelyeknek
a teljesítése során meg kell felelnie.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím : 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36- 1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
OKTF)
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postacím: 1539 Budapest, Pf: 675
Tel. : +36 1 224 9100
Honlap: www.orszagoszoldhatosag .gov.hu
Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481 .
Tel. : (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Honlap: www.ommf.gov.hu

Főosztály

(korábbi

Főosztály

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím : 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfsz.gov.hu
Pénzügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Tel. : +36-1-795-1400
Fax: +36-1-795-0716
E-mail: pm.gov.hu
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Honlap: www.nfsz.munka.hu
1. Pénzügyminisztérium - pm.gov.hu
2. Fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai , a kerületi és járási
hivatalok foglalkoztatási osztályai - https://szervezet.munka.hu/
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3. Területileg
illetékes kerületi
https://illetekes.munka.hu/

és

járási

hivatalok

foglalkoztatási

osztálya

Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
Székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Postacíme: 1373 Budapest, Pf. 561 .
Telefonszáma : +36 (1 ) 428-5100
Faxszáma: +36 (1) 428-5509
Központi elektronikus levélcíme: nav_kozpont@nav.gov.hu
Honlap URL-je: http://nav.gov.hu
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Cím : 1035 Bp., Váradi utca 15.
Tel : +36-1-323-3600
Fax: +36 1 323 3602
E-mail:munkavedelem .munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu

Főosztály

Pest Megyei Kormányhivatal
Cím : 1052 Budapest, Városház utca 7.
Tel : +36 1 328 5812; 485 6957; 485 6926
E-mail:pest@pest.gov.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ajánlatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az
ajánlatukban szereplő valamennyi adatot, információt Ajánlatkérő az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 .
évi CXII. törvény , illetve a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján jogszabályokban meghatározott
módon kezelje .
10.

Egyéb információk

1. Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy nem veszi figyelembe a nem EKR-n
keresztül érkező információkérést, kérdést, stb. és ezen tényről Aján latkérő nem küld
semm ilyen külön visszaigazolást.
2. Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét továbbá , hogy az EKR használatával
kapcsolatos segítségnyújtás nem képezi Ajánlatkérő feladatát, vagyis Ajánlatkérő nem ad
semm ilyen tájékoztatást, iránymutatást, segítséget az EKR használata kapcsán .
Ajánlattevő k az ilyen irányú kérdéseiket az EKR-t üzemeltető NEKSZT Nemzeti Elektronikus
Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. alábbi elérhetőségein tehetik meg:
Ügyfélszolgálati e-maii-cím : helpdesk@nekszt.huÜgyfélszolgálati telefonszám : +36/1-4658899 (hétfő - péntek, és egyéb munkanapokon 8:00-16:00)
Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat. nekszt.hu/
3. Az ajánlatot az EKR-n keresztül kell benyújtani.
4. Amennyiben az adott nyilatkozatminta vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap rendelkezésre áll, akkor az adott nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat
részeként megtenni.
5. Elektronikus űrlap hiányában a kiküldött nyilatkozatminta cégszerű aláírással ellátott papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata (.pdf formátumban , vagyis a cégszerűen
aláírt dokumentum szkennelve) nyújtandó be az EKR-en keresztül az ajánlat részeként.
6. A Műszaki Specifikáció c. dokumentumot egy dokumentumként szkennelve , pdf formátumban
be kell nyújtani.
7. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 71 . § szerint teljes körben biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71 . § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja T.
Ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szerep lőt vonnak be az
eljárásba, és ezen új gazdasági sze repl ő re tekintettel szükséges újabb hiánypótlás
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kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el
hiánypótlást.
8. Az ajánlatok összeállításánál az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított
dokumentációban, valamint - az ezekben nem szabá lyozottak vonatkozásában - a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyéb jogszabályok előírásaiban
foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni.
9. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az
ajánlattevő felelős . Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja .
10. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése
szerint , az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de leg később három
munkanapon belül , az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbe li összegezés egyidejű
megküldésével tájékoztatja az Ajánlattevőket.
11. Közös ajánlattétel esetén, az Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 35-36. §-ában előírtakat.
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás
eredménytelenségére vonatkozóan.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli
meg közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
létrehozását.
14. Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítés
során meg kell felelni.
15. Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A
különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni. Az ajánlatban
szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatoln i.
16. Aján l atké rő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a dokumentációban esetlegesen szerep lő
esz- közök, anyagok, eljárások márkajelzésének, típusának, gyártmányának stb.
megnevezésére kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása miatt került sor, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azokkal egyenértékű eszközt, anyagot,
eljárást elfogad.
17. Ajánlattevőnek csatolnia kell az aján latában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírás- mintá(i )t
annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szerep lő nyilatkozatokat ajánlattevő ,
az alvállalkozó , valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
képviseletére jogosult személy írta alá.
18. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégb íróság által megküldött igazolás
[=ún „,e-tértivevény" és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye" elnevezésű dokumentum
és a „Változásbejegyzési kérelem" eln evezésű dokumentum (mellékletek nélkül) EKR-be való
feltöltése.].
19. Meghatalmazotti képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányát egyszerű másolatban.
20. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok és iratok listáját, valamint a szerződéstervezetet az
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza
21 . Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét az ajánlattételi dokumentáció va lamint a
műszaki leírás részletes és alapos áttanulmányozásának fontosságára.
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22. Kiegészítő tájékoztatás kérése : A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban ,
elektronikus úton fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró
személyhez.
Kérjük ajánlattevőt , hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén,
elektronikus úton (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is) megküldeni
szíveskedjen. Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti , az ajánlattételi határidőt megelőző 4.
napot. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg .
Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
23. A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban, elektronikus úton, az EKR felületén keresztül
történik. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített
kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.
24. FAKSZ név: dr. Trinn Miklós 00452
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Járdatakaritó
Ajánlattevő

e

6eszerzése

adatai

Cég név:
Cím :
Adószám:
Képviseli :

Funkció: A járdatakarító gép az adaptereivel felszerelve járdák, utak , sétányok seprésére, burkolt felületek, utcabútorok és
műtárgyak mosására alkalmas .
Altalános elvárások
A lkatrészellátás biztosítása minimum 10 évre
1.
2.
A gép rendelkezzen a szükséges és előírt minősítésekkel (közúti közlekedéshez szükséges dokumentumok ,
kezelési útmutató) , amely minősítéseket az átadás-átvételi eljáráskor kell átadni másolati példányban.
3.
Ajá nl attevőn e k a 12 hó nap j ótállási időn belül - a kötelező üzemi szervizelésen felül - 10 évig minimum 500
üzemóránkénti szervizelési lehetőséget kell biztosíta nia.

4.

5.

6.
7.

A teljesítés helyére történő szállitáskor egy alka lommal kezelő i képzést, oktatást kell végrehajtania, m elyrő l
hivatalos dokumentumot (pl. jegyzőkönyv) kell kiállítani. Ezen kívül a jótállási időn belül előre egyeztetett
időoontban eav alkalommal minimum 3 fő részére ismételt kezelői kéozést véa rehaitását kell biztosítani.
Az alapgépnek és az adaptereknek minden tartozékával együtt gyári sorozatgyártás keretei között előállított új
i:> l n~ ll ítr.tt n.:.n.
ltermP.knP.k kP.11 IP.nniP. nP.m fr.n::irlh::itó P.I P.nvP.rlil
Közúti közlekedésre alkalmasnak kell lennie .
A aépet lassú j árműre vizsgáztatva forgalmi engedéllyel, rendszámmal kell átadni.
A fentiek figyelembe vételével a megajánlott járd atakarítógéppel sze mben támasztott elvárások :
Gyártó:
Származási hely:
Típus:
szereplő gép az előírt
paramétereknek megfelel
(IGEN/NEM)

Az ajánlatban
Elvárt műszaki paraméter

műszaki

Megajánlott
araméterai

Motor

műszaki

paraméter

teljesftmény minimum 22 kW
vízhűtéses dízel vagy benzinmotor

Kormányzás
tenqelvcsuklós
fordulási méretek járdaszegélyek között
maximum 3500 mm

Mélyhajtás
hidrosztatikus 4 kerékhajtás
Vezetőkabin

1 üléses kabin
komfort vezetőülés
léqkondícionáló berendezés
biztonsáqi öv
multifunkciós joystick vezérlés
munkalámpa olvasólámpával

Méretek, súlyok
hosszúsáq: maximum 3500 mm
szélesség (tükrökkel együtt mért teljes
szélesség): maximum 1200 mm
maqassáq: maximum 2100 mm
megengedett össztömeg : maximum 3000
kq (vontatmány nélkül)

Járdatakaritó önjáró multifunkciós géphez (alapgéphez) adapter(ek) elvárt paraméterei
Hulladékgyűjtő

tartály

nettó térfoqat: minimum 450 liter
ürítési magasság: minimum 1200 mm
tartály ürítése fülkéből hidraulikusan
vezérelhető leqyen

Víztartály térfogat
minimum 100 liter
Seprő

tányérkefék száma: minimum 3 db
vizes pormentesítés
seprési munkaszélesség minimum 1200
mm-tő l maximum 1800 mm-iq

adapter

a minimum 3 tányérkefe a kabinból
vezérel hető munkaszélességgel történjen
kézi felszívó adapter, minimum 5 m csövei
kézi magasnyomású mosó, minimum 5 m
tömlőve l

Járdatakarftó önjáró multifunkciós géphez (alaoaéphez) klegészit6 eszközök
1 db sárga villogó a kabin tetejére
akusztikus tolatásjelzö
2 db munkalámpa
olyan kialakítással , hogy lehetőség legyen
a későbbiekben a kezelő által
elvégezhetöen egyéb adapterekkel
(magasnyomású járdamosó, fűnyíró ,
hótoló, sószóró stb.) felszerelni a gépet
Budapest, 2020 .... hó ... nap
cégszerű

aláírás

