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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114859-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Tatabánya: Benzin
2010/S 77-114859
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Északdunántúli Vízmű Zrt.
Sárberek 100.
Kapcsolattartó: Ragány Istvánné adminisztrátor és Gruberné Trattner Angéla gépjármű ügyintéző
2800 Tatabánya
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 34311766
E-mail: ragany.istvanne@edvrt.hu, gta@edvrt.hu
Fax +36 34311595
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
Közintézmény
Általános közszolgáltatások
Egyéb vízügy
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
Üzemanyagkártyás üzemanyag-vásárlás és kapcsolódó szolgáltatások igénybe vétele adásvételi szerződés
keretében.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye ÉDV Zrt. működési területe és a nyertes ajánlattevő által biztosított belföldi elfogadó hálózat.
NUTS-kód HU

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
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Üzemanyagkártyás üzemanyag-vásárlás és kapcsolódó szolgáltatások igénybe vétele az ÉDV Zrt. szolgálati
gépjárművei részére adásvételi szerződés keretében.
"01" rész - Kisbéri és Oroszlányi Vízmű Üzem.
"02" rész - Tatai, Tatabányai, Esztergomi, Dorogi Vízmű Üzem, Tatabánya Irányítóközpont, Víztermelő
Bányaüzem.
Az üzemanyagkártyával fizethető igényelt szolgáltatások:
— benzin és dízel üzemanyag vásárlása a gépjármű üzemanyag tartályába és bármely alkalmas edényzetbe
(munkagépek részére hordóba).
Az üzemanyagkártya ajánlatkérő által igényelt főbb jellemzői:
— rendszám szerinti jogosultság + PIN kód (egyedi és csoportos PIN-kód egyaránt lehetséges),
— elektronikus és az elektronikus rendszer meghibásodása esetén kézi elfogadás is lehetséges,
— elveszett kártya letiltása a nap 24 órájában, letiltás max. 1 órán belül,
— hitelkeret és biztosíték vagy más fedezeti garancia előírása nem lehetséges,
— folyószámla egyenleg internetes alapú online rendszerű nyomonkövetése az ajánlatkérő által.
II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
09132000, 09134200, 30163100

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Az ÉDV Zrt. jelenlegi gépjárműveinek várható éves üzemanyag felhasználása:
"01" rész - Kisbéri és Oroszlányi Vízmű Üzem.
— benzin 2 000 liter + 10 %,
— gázolaj 50 000 liter + 10 %.
"02" rész - Tatai, Tatabányai, Esztergomi, Dorogi Vízmű Üzem, Tatabánya Irányítóközpont, Víztermelő
Bányaüzem.
— benzin 20 000 liter + 5 %,
— gázolaj 230 000 liter + 5 %.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérő gépjárműveinek száma és ezáltal a felhasználásra
kerülő üzemanyag a szerződés időtartama alatt változhat.
Áfa nélkül 100 000 000 HUF

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Adásvételi szerződés
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1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
"01" rész - Kisbéri és Oroszlányi Vízmű Üzem.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
09132000, 09134200, 30163100

3)

MENNYISÉG
— benzin 2 000 liter + 10 %,
— gázolaj 50 000 liter + 10 %.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

3/9

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Adásvételi szerződés
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
"02" rész - Tatai, Tatabányai, Esztergomi, Dorogi Vízmű Üzem, Tatabánya Irányítóközpont, Víztermelő
Bányaüzem, Budakeszi Üzemegység.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
09132000, 09134200, 30163100

3)

MENNYISÉG
— benzin 20 000 liter + 5 %,
— gázolaj 230 000 liter + 5 %.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Térség Benzin / liter Gázolaj/ liter.
Tatabánya-Tata 17 000 125 000.
Budakeszi 0 3 000.
Esztergom-Dorog 3 000 102 000.
Összesen 20 000 230 000.

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés esetén, az ellenérték kifizetését havonként 2 alkalommal, számla
ellenében, annak kézhezvételétől számított legkésőbb 15 naptári napon belül teljesíti. Az igazolt és ellenőrzött
számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés forintban történik.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a jelzett ütemezés szerint, havonként két
alkalommal, részletekben fizeti meg.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
b) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.
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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: Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.
§ (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h)
pontjaiban, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá,
illetőleg jogosult ezt ajánlatában igazolni;
b) az ajánlattevőnek - nyertessége esetén - az eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. §-ának (2)(5) bekezdése és a Kbt. 63/A. §-ának (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolja;
c) a nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet - ha az ajánlatban nem adja be - az eredményhirdetést
követő nyolc napon belül köteles csatolni a 60. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó
hatóságok igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e az ajánlattevőnek vagy
alvállalkozójának vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása,
vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott.
2. Az ajánlatkérő - amennyiben az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állását az ajánlatban kívánja igazolni - a
Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdése szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
3. Egyebekben, az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (2)-(3)
bekezdésében hivatkozott igazolásokat, nyilatkozatokat és adatokat a Közbeszerzések Tanácsa Kbt. 64. § (1)
bekezdése szerinti útmutatójával összhangban kell benyújtania.
4. A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 71. § (3) bekezdés].
5. A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi a
munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából
nyilvánosságra hozott adatokból.
A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös
ajánlattétel esetén a tagoknak) csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó kettő pénzügyileg
lezárt évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának forgalmáról tett nyilatkozatát;
Az ajánlattevő a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerinti korlátozásokkal az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik.
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Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén az igénybevételi körben az erőforrást nyújtó szervezet
alkalmassági követelménynek való megfelelését igazoló dokumentumot (igazolást) is be kell nyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) közbeszerzés tárgya (üzemanyagkártyás üzemanyagértékesítés) szerinti forgalma az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó kettő pénzügyileg lezárt év
átlagában nem érte el.
— a "01" rész esetén a 10 000 000 HUF-ot,
— a "02" rész esetén a 90 000 000 HUF-ot.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.).
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapban
befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciáit az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges
részletezettséggel kell ismertetni a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint. Az
alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;
M2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell neveznie a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembert (kapcsolattartásra kijelölt dedikált területi vagy ügyfélszolgálati képviselőt), meg kell adnia a
szakember telefonos elérhetőségét és e-mail címét, továbbá csatolnia kell a szakember által aláírt olyan
részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (a
beszerzés tárgya szerinti szolgáltatási területen megszerzett legalább 3 éves ügyfélszolgálati gyakorlat)
egyértelműen megállapítható;
M3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell az alkalmasság megítéléséhez szükséges
részletezettségű, a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását, ennek részeként
meg kell adni az ajánlatkérővel való kapcsolattartáshoz szükséges, munkanapokon 8 órától 16 óráig
folyamatosan elérhető telefon és fax kapcsolási számát, az e-mail címet, illetve az online szolgáltatás webes
elérhetőségi címét.
Az ajánlattevő a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerinti korlátozásokkal az előírt műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik.
Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén egyebekben az igénybevételi körben az erőforrást nyújtó
szervezet alkalmassági követelménynek való megfelelését igazoló dokumentumot (igazolást) is be kell nyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
M1) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen az ajánlattételi határidőt megelőző 24
hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített, az ajánlattal érintett részajánlati kör tekintetében 1 db, a "01"
rész esetén legalább 8 db gépjárműből, a "02" rész esetén legalább 80 gépjárműből álló flotta részére, legalább
12 hónapon keresztül biztosított, üzemanyagkártyás üzemanyag-vásárlásra vonatkozó referenciával.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.).
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M2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen az ajánlattal érintett részajánlati
kör tekintetében legalább 1 fő, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra kijelölt olyan dedikált területi vagy
ügyfélszolgálati képviselővel, aki rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatási területen megszerzett
legalább 3 éves ügyfélszolgálati gyakorlattal;
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.).
M3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen és összesen nem rendelkezik az ajánlattal érintett
részajánlati kör tekintetében.
— az ajánlatkérővel való kapcsolattartáshoz szükséges, munkanapokon 8:00 órától 16:00 óráig folyamatosan
elérhető, legalább 1 db vezetékes ügyfélszolgálati telefonvonallal, e-mail címmel, valamint fax elérhetőséggel,
továbbá,
— a folyószámla egyenleg internetes alapú online rendszerű nyomonkövetéséhez szükséges webes felülettel.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.).
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. rendszerhasználati díj vagy kezelési költség (a bruttó forgalom százalékában). Súlyszám 40
2. kártyagyártási díj (nettó Ft/kártya). Súlyszám 20
3. kártyahasználati díj (nettó Ft/hó/kártya). Súlyszám 40
4. kártyák tiltása, feloldása (nettó Ft/kártya). Súlyszám 20
5. online szolgáltatás havi díja (nettó Ft/hó). Súlyszám 80
6. az ajánlatkérőnek (ÉDV Zrt.) az ajánlattal érintett részajánlati kör szerinti működési területén az elfogadóhely
töltőállomások száma. Súlyszám 100
7. kiemelt elfogadóhely töltőállomások száma. Súlyszám 50

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
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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 4.6.2010 - 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fent megjelölt összeg az általános forgalmi adót tartalmazza. Az ajánlati
dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő 10200452-36037005 számú számlájára kell átutalni vagy befizetni. Az
átutaláskor, illetve a postai befizetéskor a befizetés jogcímét (dokumentáció díja) és a hirdetmény közzétételi
számát [TED-adatbank szerinti számot] fel kell tüntetni.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
4.6.2010 - 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 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 4.6.2010 - 09:00
Hely ÉDV Zrt. (MAGYARORSZÁG 2800 Tatabánya, Sárberek 100., irányítóközpont tárgyaló).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti személyek.

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

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

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg (Kbt. 13. § (4) bekezdés).
2. Részajánlatok: Az ajánlattevők ajánlataikat a teljes mennyiség II.2.1.) pontban megadott "01"-"02" jelű
része (a továbbiakban: Részek) közül bármelyik részre, több részre, illetve az összes részre is beadhatják. Az
értékelés az egyes részenként külön-külön, önállóan, az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja
alapján történik. Az ajánlattevő kizárólag az egyes részek tekintetében feltüntetett teljes mennyiségre tehet
ajánlatot. Az egyes részek tekintetében feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
3. Az eredményhirdetésének tervezett időpontja: 10.6.2010-ben (9:00).
4. Az eredményhirdetés helye: Azonos az ajánlatok bontásának helyszínével.
5. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 20. nap 10:00 óra. Amennyiben ez a nap
nem munkanap, az azt követő első munkanap 10:00 óra.
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6. A dokumentáció átvétele: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt
bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel
feltétele. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon
történő megküldése a felhívás szerinti kapcsolattartási pont részére. Az ajánlati dokumentáció magyar
nyelven, az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő
lejártáig, munkanapokon 9:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 8:45-09:00 óra között
a befizetés tényét igazoló okmány bemutatása mellett, átvételi elismervény ellenében vehető át. Amennyiben
telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmányt a felhívásban feltüntetett
kapcsolattartási pont szerinti postacímre is meg kell küldeni. Az igénylés tartalmazza az igénylő nevét,
székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét és postai
megkérés esetén postacímét, ahová postai küldeményként a dokumentációt megküldhető. Az igényléshez
mellékelni kell a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. Az ajánlatkérő - az ajánlattevő
írásbeli megkeresése esetén - a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti feltételekkel küldi meg
az ajánlattevő által megadott címre. A dokumentáció nem ruházható át, közös ajánlattétel esetén azonban
elegendő egy dokumentáció megvásárlása.
7. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában foglaltak az irányadók.
8. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése és a Kbt. 71. §
(3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá az ajánlatban meg kell jelölni
— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
— az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá,
— az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.
9. Képviseleti jog igazolása: Az ajánlathoz csatolandó 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, illetve 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
eredeti vagy hiteles másolati példánya.
10. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerinti feltételekkel és körben
biztosítja.
11. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi
idő szerint értendő.
12. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy ajánlatkérő előírja az idegen nyelvű dokumentumon kívül a 24/1986.
MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű vagy az ajánlattevő által cégszerűen hitelesített felelős fordítás
csatolását is. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás
tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
13. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében mely erőforrás szervezetre kíván támaszkodni. Az
erőforrást nyújtó szervezet meghatározására és az erőforrás fogalmára a Kbt. 4. §-ának 3/D. és 3/E. pontjai az
irányadók.
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14. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a "Kbt." rövidítés alatt a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
15. Az igazolások benyújtásának formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatkérő - ha a felhívásban
kifejezetten másként nem rendelkezik - elfogadja az igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását.
16. Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén 0-10 pont. Az ajánlatkérő törtek esetén a
pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti. Az értékelés módszere lineáris arányosítás (aránypár módszer), ahol a
legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála
alsó pontját pedig a legkedvezőtlenebb ajánlat jelenti (az alsó ponthatár) és a kettő között lineárisan arányos a
pontkiosztás a dokumentációban részletesen megadott módszer szerint. Alegjobb=Alegkedvezőtlenebb esetén
P= Pmax.
17. A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő megnevezése: A Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti körülmények
bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést.
18. Kiemelt elfogadóhely töltőállomás: az ajánlattevő által meghatározott számú, az ajánlatkérőnek (ÉDV
Zrt.) az ajánlattal érintett részajánlati kör szerinti működési területén található azon töltőállomás, amelyen az
ajánlatkérőt az ajánlattevő által biztosított üzemanyag kedvezmény illeti meg.
19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az elfogadóhelyek (töltőállomások) pontos címének felsorolását.
20. Az ajánlatkérő - amennyiben azt az ajánlat tartalmazza - nem zárja ki az általános szerződési feltételek
és az üzletszabályzat alkalmazását, illetve azoknak a szerződéskötést követő, a jogszabályoknak megfelelő
módon történő módosítását, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a felhívás és a dokumentáció feltételeivel,
illetve a hatályos jogszabályi előírásokkal.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-a szerint,
különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
19.4.2010
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