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HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez
2009/S 229-328884
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kossuth tér 1., Κapcsolattartó
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda, HU-6800
Hódmezővásárhely. Tel. +36 62530166. E-mail kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu. Fax
+36 62530132.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos
a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY
TEVÉKENYSÉGEI:
Regionális vagy helyi hatóság.
Általános közszolgáltatások.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: igen.
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Különféle nyomtatópatronok szállítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:

Árubeszerzés.
Adásvétel.
A teljesítés helye: Hódmezővásárhely.
NUTS-kód: HU333 .
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
Különféle nyomtatópatronok beszerzése szállítási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
30192112, 30125100.
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei részére beszerzendő
mennyiség:
Különféle nyomtatópatron a dokumentációban részletezettek szerint:
Eredeti 2 067 db/év.
Töltött 120 db/év.
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás intézményei részére beszerzendő
mennyiség:
Különféle nyomatópatron a dokumentációban részletezettek szerint:
Eredeti 99 db/év és 11 doboz/év.
Töltött 213 db/év.
II.2.2) Vételi jog (opció):
Igen.
A vételi jog leírása: A teljes mennyiség vonatkozásában évi max 30 % mértékig.
A vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: 60 (a szerződés megkötésétől
számítva).
Az esetleges meghosszabbítások száma: és között.
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE:
Az időtartam hónap(ok)ban: 60 (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:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke a késedelemmel érintett naponként 20 000 HUF.
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke 2 000 000 HUF.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Kbt. 305. § (3) szerint. Ajánlatkérő előleget nem folyósít. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának rendelkezéseire, a
számlakifizetések feltételeként meghatározott adóigazolások beszerzésével kapcsolatban.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy:
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az
ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében
a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61. § (1) d) pontban, a 61. § (2) bekezdésben foglalt kizáró
okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe vett alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 61. § (1)a)-c)
pontjában foglalt kizáró okok fenn állnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból, akivel illetve, akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezetével szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
— Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) a)-d) pontjainak és (2) bekezdésének hatálya alá,
— Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1)
bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
valamint a Kbt. 61. § (1) a)-d) pontjainak és (2) bekezdésének hatálya alá,
— Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt.
61. § (1) a)-d) pontjainak és (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt a fent körülírt módon az
ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő,
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója csatolja.
P1. a Kbt. 66 § (1) bekezdés b) pontja alapján az elmúlt 3 lezárt (2006.,2007.,2008.) üzleti
évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolójának egyszerű
másolatát.
Amennyiben az ajánlatevő/alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának a közzétételét vagy a könyvvizsgálat nem
kötelező, az ajánlattevőnek/alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a vizsgált üzleti évek
számviteli beszámolója a letelepedés szerinti ország számviteli előírásainak megfelel.
P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján: valamennyi számlavezető pénzügyi

intézménytől származó, az ajánlati felhívás megjelenését követően kiállított nyilatkozat
benyújtása a következő tartalommal:
— mióta vezeti bankszámláját,
— a nyilatkozat kiállítását megelőző 36 hónapban volt-e a számlán sorban álló tétel.
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a vizsgált időszakban mely pénzügyi
intézménynél vezetett számlát a számlaszámok megjelölésével.
P.3.A Kbt. 66. § (1) bekezdés c)pontja alapján nyilatkozatát az ajánlattételi határidőt
megelőző 3 év (2006.,2007.,2008.) a közbeszerzés tárgyának forgalmáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt vállalkozó, ha:
P1. Az elmúlt 3 lezárt (2006.,2007.,2008.) üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív
volt.
Vagy a könyvvizsgáló a felülvizsgálat során korlátozó vagy elutasító záradékot adott,
Vagy a benyújtott beszámoló alapján úgy nyilatkozik, hogy a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója a letelepedési ország számviteli előírásainak és az általános számviteli elveknek
nem tett eleget.
P2. bármely pénzforgalmi számláján a nyilatkozat kiállításának napját megelőző hároméves
időszakban (36 hónap) sorban állás volt.
(A sorban állás fogalma alatt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. Tv 2. számú melléklet, III. rész 36. pontja szerint rögzítettek értendők).
P3. az előző három évben összesen (2006., 2007., 2008.) a közbeszerzés tárgya szerinti
szerződésből származó együttes nettó forgalmuk nem éri el a 52 500 000 HUF-ot.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény tekintetében önállóan
kell megfelelniü, kivéve a P.3. alkalmassági feltételt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett
alvállalkozója csatolja.
M1. a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján és tartalommal az előző 3 év
(2006.,2007.,2008.) jelentősebb közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciáit a 68. § (1)
bekezdés szerint. Az alkalmasság igazolását olyan részletezettséggel kell megadni, hogy
annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte
egyértelműen megállapítható legyen.
M2. A Kbt. 67. § (1) bekezdés f)pontja alapján ismertesse a minőség biztosítása érdekében
tett intézkedéseit.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó,
M1. Ha az előző 3 évben (2006.,2007.,2008.) nem rendelkezik összesen egy szerződésből
származó legalább nettó 52 500 000 millió HUF összegű referenciával.
M2. Ha nem rendelkezik ISO 14001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal
egyenértékű minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
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 közözlniük 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 ajánlati ár (Ft/év). Súlyszám: 10.
2. Fizetési határidő 30 nap feletti mértéke (nap). Súlyszám: 5.
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 vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 11.1.2010 - 09:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 50 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A bruttó 50 000 HUF-os vételárat ajánlatkérő Erste Banknál
vezetett 11600006-00000000-21806849 számú számlájára történő átutalással vagy
befizetéssel, illetve az ajánlatkérő az I.1) pontban megadott címén, házipénztárba történő
befizetéssel (hétfőtől-péntekig 8:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:00-9:00
óráig) tudja kiegyenlíteni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
11.1.2010 - 09:00.
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: 11.1.2010 - 09:00.
Hely: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 24.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján.
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: 22.1.2010 (09:00).
2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 1.2.2010.
3. A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentáció átvehető munkanapon 8:00 és 12:00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő
napján 8:00-9:00 óra között a dokumentáció ellenértéknek megfizetését hitelt érdemlően
történő bizonyítását követőn a Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1, emelet 24-es irodában.
Ajánlattevő a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) alapján ajánlattevők kérésére megküldi.
4. Az egyes részszempontok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 és 10
pont. Az egyes részszempontok esetében ajánlatkérő az alábbi módszereket alkalmazza:
Az első részszempont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás
III.A.1.ba. pontjában szereplő fordított arányosítás.
A második részszempont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás
III.A.1.a. pontjában szereplő arányosítás.
5. Az alkalmassági feltételek és igazolási módjuk a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6. Az ajánlatokat három (egy eredeti és két másolati) példányban, sérülésmentes, roncsolás
nélkül nem bontható kötésben, minden oldalon oldalszámozással és szignóval ellátva, zárt
csomagolásban kell benyújtani a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A csomagoláson
fel kell tüntetni: "Nyomtatópatron beszerzés - Ajánlattételi határidő - azaz 11.1.2010. előtt
felbontani tilos." Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat" megjelölésnek.
Az ajánlatokat, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.
7. Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésben és a Kbt. 71.§ (1) bekezdésben
előírt nyilatkozatokat.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatot aláírásra,
cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját eredetiként
vagy hiteles másolatban, a meghatalmazott általi aláírás esetén a legalább teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
9. A közbeszerzési eljárás részben a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
(MAGYARORSZÁG, 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.) nevében kerül lefolytatásra.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit körút 85., HU-1024
Budapest. Tel. +36 13367776. URL: http://www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. §.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit körút 85., HU-1024
Budapest. Tel. +36 13367776. URL: http://www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

25.11.2009.

