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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110758-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír

2011/S 68-110758

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Rákóczi út 36.
Kapcsolattartó: Üzemeltetési Osztály
Figyelmébe: Zázrivecz Melinda
3100 Salgótarján
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 32620757
E-mail: zazriveczm@nograd.emrkh.hu
Fax  +36 32620713
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe http://emrkh.hu/nmkh/
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 iroda/hivatal
Egyéb általános közigazgatás
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

Cafetéria utalványok beszerzése 1.6.2011-től 31.12.2012-ig terjedő időszakra szállítási szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal, MAGYARORSZÁG, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
NUTS-kód HU313

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110758-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:zazriveczm@nograd.emrkh.hu
http://emrkh.hu/nmkh/
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Nógrád Megyei Kormányhivatal dolgozói számára Cafetéria utalványok biztosítására szállítási szerződés
megkötése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
22420000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

A jelenlegi létszám megközelítőleg 530 fő. Az itt meghatározott mennyiségtől az ajánlatkérő Kbt. 50.§ (2)
bekezdésre hivatkozva 20 % eltérés lehetőségét fenntartja. A 2011. év vonatkozásában a becsült érték
láthatólag 45 500 000 HUF. A 2012. év vonatkozásában a becsült érték 78 000 000 HUF.
Áfa nélkül 123 500 000 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 1.6.2011. befejezés 31.12.2012

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

Késedelmi, meghiúsulási kötbér a szerződés tervezetben meghatározottak szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolást
követően kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől
számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése alapján.

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 eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-
i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlatban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
illetőleg a Kbt. 61. § d) pont tekintetében alvállalkozó, aki nem felel meg a Kbt. 61. §-ban meghatározottaknak.
Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan ajánlattevőt aki(k), illetőleg - a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti esetben -akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
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alvállalkozója, vagy számára erőforrást nyújtó szervezet, a Kbt. 62. §- ának (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
vagy erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1) bekezdésébe szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ajánlatához
csatolnia kell az előző 2 lezárt üzleti évekre (2008.;2009) vonatkozó számviteli szabályok szerinti beszámolóját.
A Kbt. 4.§ 3/E pontja szerinti szervezet igénybe vétele esetén az igazolás a Kbt. 65.§ (4) bekezdés a) pontja
szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az előző 2 lezárt üzleti
évekre (2008; 2009) vonatkozó beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt.
(külön-külön megfelelés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlathoz csatolni kell: az ajánlattételt megelőző 2 évben (2009.;2010) szerződésszerűen
teljesített szállításait az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell
ismertetni a Kbt.67.§(1) bekezdés a) pontja és a Kbt.68.§(1) bekezdés szerint. A referenciák körében az
alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági
követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A Kbt. 68.§ (1) a) pontja szerinti
igazolást eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
A Kbt. 4.§ 3/E pontja szerinti szervezet igénybe vétele esetén az igazolás a Kbt 65.§ (4) bekezdés a) pontja
szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen az ajánlattételt megelőző
2 évből (2009.;2010) származó évente legalább 1 darab: 50 000 000 HUF névértékű szállításra vonatkozó
referenciával. (együttes megfelelés).

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?
Nem

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
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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. A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a névérték (HUF). Súlyszám 6
2. Beváltóhelyek száma (db). Súlyszám 2
3. A megrendeléstől számított legrövidebb szállítási határidő vállalása (naptári nap). Súlyszám 2

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 20.5.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
20.5.2011 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 70 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.5.2011 - 10:00
Hely
Nógrád Megyei Kormányhivatal, MAGYARORSZÁG, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. III.em. 304. számú iroda.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek, illetve képviselők vehetnek részt.

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

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. A hiánypótlás a Kbt. 83.§ (1) bekezdés szerint biztosított.
2. Eredményhirdetés időpontja: 6.6.2011 (10:00).
3. A szerződéskötés tervezett időpontja.: 9.6.2011 (10:00).
4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaira és a Kbt. 71.§(3) bekezdésére.
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7. Az ajánlatokat a képviseletre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy eredeti és kettő másolati példányban,
folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel, zárt, roncsolásmentes jelzés nélküli csomagolásban "Cafetéria
utalványok beszerzése 2011 -2012. évre." felirattal ellátva kell beadni.
8. Az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó vonatkozásában az ajánlathoz
csatolandó a képviseleti jogosultság és a számlavezető pénzintézetek ellenőrzése céljából magyarországi
bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi határidő napját megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni
vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata, illetve a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó jogosultsággal rendelkező) személytől,
a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó,
az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás másolati példánya.
9. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (1) és (2) bekezdése szerint köti meg a szerződést.
11. Az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat, az adható pontszám valamennyi
részszempont esetén: 0-10.
A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. A legjobb ajánlat a
maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással
kerülnek kiszámításra.
12. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információ:
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre és alkalmazza a Kbt. 74.§ (4)
bekezdését.
A dokumentáció a http://emrkh.hu/nmkh/index.php címről tölthető le. Az ajánlat letöltését Ajánlatkérő felé (fax
útján) jelezni szükséges a letöltést követően, a dokumentációban részletezettek szerint.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Pf. 166
1525 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.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. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Pf. 166
1525 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: info@kozbeszerzes.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

http://emrkh.hu/nmkh/index.php
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
mailto:info@kozbeszerzes.hu
www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
6.4.2011


