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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114847-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru
2010/S 77-114847
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Józsefvárosi Önkormányzat
Baross u. 65-67.
Kapcsolattartó: dr. Taba Zsófia
1082 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14592177
E-mail: tabazs@jozsefvaros.hu
Fax +36 14592182
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.jozsefvaros.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó ZRT.
Bimbó út 68.
Kapcsolattartó: dr. Panácz István
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14790094
E-mail: panacz.istvan@kozbeszerzes.com
Fax +36 13221723
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó ZRT.
Bimbó út 68.
Kapcsolattartó: dr.Panácz István
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14790094
E-mail: panacz.istvan@kozbeszerzes.com
Fax +36 13221723
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Provital Fejlesztési Tanácsadó ZRT.
Bimbó út 68.
Kapcsolattartó: dr.Panácz István
1022 Budapest
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MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14790094
E-mail: panacz.istvan@kozbeszerzes.com
Fax +36 13221723
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
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
Szállítási keretszerződés különféle irodaszerek beszerzésére.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Budapest, Józsefvárosi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal (MAGYARORSZÁG 1082
Budapest, Baross u. 63-67.).
NUTS-kód HU101

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási keretszerződés különféle irodaszerek beszerzésére.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
22800000, 30190000, 30192000, 30197000, 30199000

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
Szállítási keretszerződés különféle irodaszerek beszerzésére legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 60 000 000
HUF keretösszegig.
Áfa nélkül 60 000 000 HUF

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az egyes szállítások ellenértékét azok teljesítésétől számított 30 napon belül
fizeti meg átutalás útján a Kbt. 305. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

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 erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá
esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át.
Meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt.
61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át.
Meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § (1)-(6)
bekezdése szerint köteles igazolni.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1.
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
cégjegyzékben szereplő valamennyi számlavezető.
Pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem.
Régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti a bankszámlát, számláján 1.1.2007-et követően volt-e sorban.
Állás.
P/2.
Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évre (2006, 2007, 2008) vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti.
Beszámolóját kiegészítő mellékletek nélkül egyszerű másolatban.
P/3 Ajánlattevő ill 10 % felett igénybe venni kívánt vállalkozójának saját cégszerű nyilatkozata teljes ill.
beszerzés tárgy aszerinti forgalmáról a vizsgált évek vonatkozásában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Ajánlattevő ill 10 % felett igénybe venni kívánt alvállalkozója
alkalmatlan amennyiben.
P/1.
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
pénzintézeti nyilatkozatai alapján bankszámláján 1.1.2007 után sorban állás fordult elő.
P/2.
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Ajánlattevő vagy közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
a számviteli.
Jogszabályok szerinti éves beszámolói alapján az elmúlt 3 lezárt pénzügyi év.
Bármelyikében (2006, 2007, 2008) mérleg szerinti eredménye negatív volt.
P/3.
Ajánlattevő vagy közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
elmúlt 3 lezárt üzleti év átlagában az értékesítés nettó árbevétele nem érte el a 40 000 000 HUF-ot a
közbeszerzés tárgy szerinti bevétel pedig a nettó 30 000 000 HUF-ot.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1 A Kbt. 67.§ (1) a) alapján az előző 3 évben teljesített jelentősebb irodaszer szállítására irányuló
referenciáinak az ismertetése a Kbt. 68.§ (1) szerint igazolva.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M/1 alkalmatlan ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, amennyiben az elmúlt 3 évben (felhívás feladását megelőzően) nem rendelkezik
összességében legalább nettó 50 000 000 HUF értékű, irodaszer szállítására vonatkozó referenciával. A
bemutatott referenciák közül min. 1 db legalább nettó 8 000 000 HUF értékű egy szerződésen belül teljesített
irodaszer szállításra kell, hogy vonatkozzon.

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
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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 7.6.2010 - 10:00
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Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 75 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára átutalással fizetendő a A PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó
Zrt. K&H Bank Zrt. 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára.
IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
7.6.2010 - 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 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 7.6.2010 - 10:00
Hely Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (MAGYARORSZÁG 1022 Budapest, Bimbó út 8.).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. § (2) bek. szerint.

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.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét teljes körben a Kbt. 83. §-ban foglaltaknak megfelelően.
2.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén amennyiben hirdet másodikat, akkor a következő
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a
szerződést.
3.) A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a
dokumentációt a közös ajánlattevők egyike megvásárolja. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt
terheli.
4.) Az ajánlatokat roncsolás mentesen nem bontható zárt kötésben, 1 eredeti és 1 másolati (eredeti és másolati
megjelöléssel) példányban egy zárt csomagban kell benyújtani. Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és
„másolat” példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó
csomagon a következő szöveget kell szerepeltetni: „Ajánlat - Józsefváros - Irodaszer” "Ajánlattételi határidő
lejártáig felbontani tilos”
5.) Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozónak,illetve az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot
cégszerűen aláíró személyek aláírási címpéldányát.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció megvásárlásával kapcsolatos pénztári bizonylatot.
7.) Nyertes ajánlattevő az ajánlatban megadott árat a szerződés időtartama alatt nem módosíthatja.
8.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján jelen ajánlattételi felhívásában rögzíti, hogy az Ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
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9.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt
terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg.
10.) Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján jelölje meg a
közbeszerzésnek azt a részét(részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, valamint 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 a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetet. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
11.) Az ajánlatban szereplő igazolásokat a Kbt. 20.§ (3) alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
12.) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi dokumentáció rendelkezései,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadóak. Az ajánlattételi felhívás és
dokumentáció eltérése esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak irányadóak.
14.) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, magyar nyelvű
hiteles fordítását is mellékleni kell.
15.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a dokumentációban található szerződés tervezet elfogadására vonatkozó
nyilatkozatot. A szerződéstervezetet ajánlattevőnek nem kell kitöltenie és aláírnia
16.) Nyertes ajánlattevő az ajánlatban megadott egységárakat a szerződés időtartama alatt nem módosíthatja.
17.) Nyertes ajánlattevő köteles ajánlati árának alapját képező egységárakat is megadni tételenként. Az ajánlati
árat összárként, bruttó forintban kell megadni nettó forint+ÁFA szerint is megbontva.
18.) Az ajánlatot a megadott mennyiségben és kiszerelésben kell megajánlani.
19.) Ajánlatkérő a Kbt. 58.§ (7) bekezdés szerint egyenértékű terméket is elfogad. A megajánlott termék
egyenértékűségét ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell.
20.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Személyesen az átutalás banki kivonattal történő leigazolásával a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
helyiségében (1022 Budapest, Bimbó út 68., MAGYARORSZÁG) naponta 10:00-15:00 óráig. A ajánlatételi
határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig.
Ha az ajánlattételi dokumentáció megküldését kérik, úgy a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon
belül megküldésre kerül az ajánlattételre jelentkező részére.
21.)Eredményhirdetés időpontja: 21.6.2010 (10:00), szerződéskötés időpontja: 28.6.2010.
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: Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
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Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778
VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
19.4.2010
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