AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Hivatalos név: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
Postai cím: Füredi utca 180.
Város/Község Kaposvár

Postai irányítószám:7400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):Címzett: Fodor József

Telefon:36 - 82/506 – 136

E-mail: fodorj@ddkk.hu

Fax: 36/ 82-419-832

Ajánlatkérő nevében eljáró neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai utca 22. fszt. 2.
Város/Község: Szekszárd

Postai irányítószám: 7100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Deák Krisztina FAKSZ 00235

Telefon: +36 74 510 225

E-mail: deakugyvediiroda@tolna.net

Fax: +36 74 510 224

b) A részvételi felhívás megjelenésének a napja: 2017.04. 26. napján 2017/S 081-156950 szám alatt
jelent meg a TED-en.
c) A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:
A dokumentáció (a műszaki leírás, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, nyilatkozat minták, és a szerződéstervezet) a jelen felhívással megküldésével egyidejűleg elérhetőek az alábbi honlapon: http://ddkk.hu/?q=content/%C3%BCzemanyagkutakfel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sa
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevőként legalább egy ajánlattevőnek vagy a megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
d) Az adott közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:
Baranya, Somogy Tolna megyében 13 üzemanyagtöltő állomás van, (jelenleg 26 db kútoszlop 29 db
töltőpisztoly) Ez biztosítja az ajánlatkérő saját üzemeltetésében lévő járműveinek gázolajjal történő ellátását,
valamint a szerződött partnerek részére történő hitelezett értékesítés feltételeit a meglévő berendezések
szükség szerinti cseréjével, illetve az egységes kútinformatikai rendszer kialakításával. Az üzemanyagtöltő állomások előzetes állapotfelmérése alapján a műszaki specifikációhoz mellékelt táblázatban megadottak szerint 20 db kútoszlop leszerelése és abból 6 db új helyre történő áthelyezése szükséges, míg 14
db új kútoszlop (10 db szimplex és 4 db duplex) telepítését kell elvégezni. A kútoszlopokat jelenleg
működtető 13 db automatát a műszaki specifikációban megfogalmazott követelményeknek megfelelően
kell lecserélni.
Opció:
A dombóvári telephelyen lévő 1 db üzemanyag kút felújítása és informatikai korszerűsítése. Az opció
ellenértékét külön kell feltüntetni, és annak lehívására - az ajánlatkérő döntése alapján - a szerződés
megkötését követő 12 hónapon belül sor kerül.
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A végleges műszaki tartalom a tárgyalások során kerül pontosításra, a módosított műszaki követelményekben írtaknak megfelelően!
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak,
ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy
a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
e) az ajánlattételi határidő: 2017. július 3. 12.00 óra
f) az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja;
Cím: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Fodor József részére, 7400 Kaposvár, Füredi utca 180.
"A" épület I emelet 115. -116. számú szobába.
A benyújtás módja: Az ajánlatokat egy példányban, írásban és zártan, a megadott címre, közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
g) Az ajánlattétel nyelve: ajánlat csak Magyar nyelven tehető. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni,
az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben,
amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat
után, melynek szöveghűségét az Ajánlattevő cégszerű aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás
nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül,
amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak.
h) az ajánlatok felbontásának ideje az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok felbontásának helye: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Fodor József részére, 7400
Kaposvár, Füredi utca 180. "A" épület I emelet 115. -116. számú szoba.
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017. július 3. napján 12. 00 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározottak.
i) A szerződés időtartama: Szerződéskötést követő maximum 5 hónap (150 naptári nap). (Az előteljesítés értékelési szempont)
j) A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár, Siófok, Marcali, Nagyatád, Pécs, Komló,
Mohács, Siklós, Szigetvár, Szekszárd, Paks, Bonyhád, Dombóvár
k) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: Az ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.
l) Az ajánlatok értékelési szempontja: A legjobb ár - érték arány, az alábbi szempontok alapján
Megnevezés

Súlyszám:

1) A vállalt jótállási idő (minimum 12, maximum 36 hónap)
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2) A jótállási idő alatti javításra vállalt befejezési határideje

10

(A bejelentéstől számított határidő órában megadva)
3) Vállalt teljesítési határidő (maximum 5 hónap, azaz 150 naptári nap)

10

4) Éves karbantartási költség

10

5.) Ajánlati ár

70

Adható pontszámok alsó és felső határa: 1-100
Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat: egyenes illetve
fordított arányosság, az alább képlet alapján:
Az 2.-3.-4.-5.rész-szempont estében: a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez
képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig kerekítve. Ez képletben
meghatározva a következőt jelenti:
Pontszám= X legkedvezőbb / X vizsgált *100
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legalacsonyabb megajánlás
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
Az 1. rész-szempont estében: a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest
arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:
Pontszám= X vizsgált / X legkedvezőbb *100
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legmagasabb megajánlás
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
Nettó ajánlati ár (Ft)


A nettó ajánlati árnak tartalmazni kell a beépítendő kútoszlopok és a megajánlott informatikai rendszer (hardver + szoftver) árát együttesen.



Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő az egyösszegű nettó ajánlati árakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legalacsonyabbat preferálja.



Az ajánlatok kidolgozásakor ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek
kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződéses feladatok megvalósításához szükséges összes járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a szerződés tárgyát képező szállítás teljes körű megvalósításához, az üzembe helyezéshez, a betanításhoz, a garanciális kötelezettségek teljesítéséhez, a teljesítés helyére történő szállítás, üzembe helyezés valamenynyi költségét és minden olyan költséget ami a szerződésben rögzített feltételek betartásához szükséges.



A szállítási díjnak teljes körűnek kell lennie, vagyis tartalmaznia kell mindazokat a költségeket (vám,
Áfa költségei stb.) amelyek az ajánlat tárgyának teljes körű megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, azaz magában kell foglalnia mindazon tartozékok
díját, amelyek a biztonságos és tervszerű működéshez szükségesek, a meghatározott időszakos felülvizsgálatok díját, a szervizek munka- és kiszállási díját.



Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő (Szállító) köteles a jótállási idő alatt bekövetkezett, garanciális körbe eső meghibásodások Ajánlatkérő (Megrendelő) általi
írásbeli (postai úton, faxon, vagy e-mailben) bejelentése esetén a garanciális körbe eső, szerződés-
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ben rögzített kötelezettségeit teljesíteni, és ezért a jótállás teljes időtartama alatt külön díjazás nem
illeti meg és arra semmilyen igényt nem támaszthat a Megrendelővel szemben.


Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő ajánlati árát alulprognosztizálja, az ebből eredő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesítési
kötelezettség alól.



Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és
semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.



Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is
csak ez lehet.



Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

A vállalt jótállási idő (hónap)


Ajánlattevő köteles minimum 12 hónap egységes jótállást időt vállalni.



Az Ajánlatkérő előnyként értékeli a minél magasabb jótállási időt vállalását.



A jótállás időtartamát hónapokban kell az ajánlatban megadni, azzal, hogy az ajánlatban a vállalt
jótállási időt a kötelezően vállalandó 12 hónappal együtt kell a felolvasó lapon megjelölni (az
összesített értékeket kell feltüntetni).



A kötelező 12 hónap időtartammal együtt, a 36 hónapot meghaladó megajánlásokat Ajánlatkérő
a maximálisan adhatóhoz képest plusz pontszámokkal nem értékeli, vagyis azok a maximálisan
elérhető pontszámot kapják.

A jótállási idő alatti javításra vállalt befejezési határidő (órában)


Jelen szempont keretében az ajánlatkérő azt értékeli, hogy a hibát, az elektronikus úton történt
bejelentéstől számítottan mennyi idő alatt hárítja el az ajánlattevő.



Ajánlattevő a jótállást idő alatt bekövetkező hibák kijavítására megadott, a bejelentéstől órában
megadott határidőt értékeli jelen szempont keretében.



Az ajánlattevők úgy tegyék meg ajánlataikat, hogy az ajánlatkérő, tekintettel az általa nyújtott
szolgáltatás folyamatosságára, a hétvégi, munkaszüneti illetve ünnepnapokon történő hibabejelentés esetén is ezzel a határidővel fog számolni.



Amennyiben a Szállító a javítást határidőre nem végzi el, az szerződésszegésnek minősül és az
irányadó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után, továbbá a
Szállító késedelmi kötbér megfizetésére lesz köteles. (10.000 Ft/kút/óra)

Éves karbantartás költsége (Ft-ban)


Ajánlattevők adják meg jelen szempont keretében az általuk megvalósított rendszer éves karbantartásának a költségét.



Az ajánlatkérő a minél alacsonyabb összegű karbantartási díjakat tekinti előnyösnek.

Vállalt teljesítési határidő


Az Ajánlatkérő jelen részszempont keretében a teljesítési határidőre tett megajánlásokat értékeli,
azzal, hogy az 5 hónapnál (150 naptári napnál) hosszabb nem lehet.



Az Ajánlatkérő azon ajánlatot részesíti előnyben, amelyik korábbi teljesítési határidőt tartalmaz.
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Az ajánlatkérő az ajánlattevők által a teljesítésre megadott naptári napok számát hasonlítja össze
az ajánlatok értékelése során.



Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat annak figyelembevételével tegyék meg, hogy egy esetleges késedelem esetén az új Kbt. szabályai alapján,
mivel a teljesítési határidő értékelési rész-szempont jelen eljárásban, nem fog tudni eltekintetni a szerződésszegés esetére előírt szankciók alkalmazásától, tekintettel arra, hogy az
a Kbt. alapelveinek megsértésnek minősül! (Kbt. 142.§ (1) -(2) bekezdése)



Ennek megfelelően az Ajánlattevők különös körültekintéssel tegyék meg ajánlataikat, mert
a Megrendelő semmilyen olyan hivatkozást nem fogad el, melyekkel a Szállítónak, mint
szakcégnek gondosan kellő körültekintés estén számolnia kellett volna! Ezekkel a körülményekkel a teljesítési határidő megajánlás során az Ajánlatevőknek számolni kell és ennek megfelelő tartalékkal kell kalkulálni.

m) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a tárgyalások lezárást követő 30 nap.
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve.
n) a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Az első tárgyalás helyszíne: 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. I. emeleti tárgyaló
A tárgyalás szabályai: Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott,
ajánlati kötöttséget nem eredményező első ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy
azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az
ajánlat megfelelővé tételére.
A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat
nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelményeknek (jelen esetben ajánlatkérő a szakmai ajánlatról is tárgyalni kíván
ezért ilyen minimumkövetelményeket nem fogalmazott meg).
Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások
befejezéséig kell pótolni.
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az
ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
Az ajánlatkérő a tárgyalások során is biztosítja az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így
különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevő részére megadja.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyszerre tárgyal max. 180 perces időtartamban tárgyal.
Az ajánlatkérő a műszaki tartalom azon elemeiről, amiket a műszaki leírásban megjelölt, a szerződéses
feltételekről és az értékelési szempontokra tett megajánlásokról is tárgyalni kíván!
Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit az adott tárgyaláson részt vett
ajánlattevőknek alá kell írnia, és részükre egy eredeti példányt ott helyben átad.
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Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulóval számol, de fenntartja magának a jogot, hogy több tárgyalási
fordulót tartson, amennyiben a beszerzés tárgyának, vagy a szerződéses feltételeknek a pontosítása miatt
szükséges.
Az ajánlatkérő minden, a tárgyalásokon részt vevő ajánlattevőt - a végső ajánlatok vagy a tárgyalások
során az ajánlattevőktől kért módosított ajánlatok benyújtását megelőzően - az ajánlatuk módosításához
megfelelő időben értesít a műszaki leírás vagy más közbeszerzési dokumentum bármely módosításáról.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő
beadására. Az ajánlatkérő, az ajánlattevőkkel egyeztetve, a végleges ajánlatok beadásának határidejét is
meg fogja adni.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy:
a) az eljárást meghirdető vagy megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy egészüljenek
ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében
valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon,
c) az ajánlatkérő által meghatározott, azok a felhívásban rögzített minimumkövetelmények, amelyekről
ajánlatkérő nem kíván tárgyalni, változzanak.
A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza az árnytalanul alacsony árra/és egyéb aránytalan vállalásokra vonatkozó szabályokat. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok,
amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően
már nem pótolhatóak.
A megfelelőnek tekintett végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli és bekéri igazolásokat is a Kbt. 69. §-ának megfelelően.
p) az első tárgyalás időpontja: 2017. július 6. 10.00 óra
q) Az ajánlattételhez szükséges egyéb információk:
1./ Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 9.00–17.00 óráig
(pénteki napokon 9.00-15.00 óráig) lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az
ajánlattételi határidő lejártáig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának napján az
ajánlattételi határidő lejártáig a felhívásban megjelölt szobába be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni!
Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy (1) eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatkérő
előírja, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 1 db elektronikus másolati példány
benyújtását is (CD-n vagy DVD-n.)
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és össze kell kötni, vagy fűzni.
Amennyiben az ajánlatban javítást hajtottak végre, azt a cégszerű aláírással kell ellátni.
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Az ajánlatot lezárt borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani. A borítékon, (csomagon) minimum az eljárás rövid tárgyát „DDKK Zrt - Üzemanyag kutak felújítása" és az „Ajánlattételi határidő
lejártáig nem bontható” feliratot kell feltüntetni.
Ha az ajánlatokat tartalmazó boríték (csomag) nincs a fentiek szerint lezárva az ajánlat
érvénytelen! Ha az ajánlatot tartalmazó boríték, vagy csomag nincs megfelelően megcímezve,
akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő
továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
2./ Az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő nem ír elő.
3./ Ajánlatkérő a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő (tárgyalás során még módosításra kerülhetnek):
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevőnek, (alvállalkozójának, teljesítési segédjének) felróható késedelmes teljesítés esetén 10.000 Ft/ nap/üzemanyagkút, maximum a nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő
összegű, amely a kötbérterhes határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi
kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertest a szerződésszerű teljesítés alól!
Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a késedelmi kötbér maximumának elérése esetén a szerződéstől
elálljon.
A hiba kijavítására megajánlott határidő be nem tartása esetén: 10.000 Ft/ üzemanyagkút/ óra/
Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 30 %-a.
Jótállás: értékelési szempont, kötelezően vállalandó 12 hónap.
A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a Megrendelő általi hiba- és hiánymentes átvételének az
időpontja.
Jótállás idejére szóló biztosíték (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka): A
nettó ajánlati árának 2 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a szerződés teljesítése.
A biztosíték megfelelő formában és tartalommal történő átadása az Ajánlatkérő részére a számla benyújtásának feltétele. A biztosítéknak a vállalt jótállási idő lejártáig kell lehívhatónak lennie (okirati forma
esetén további 45 nap lehívhatósággal). Az ajánlatkérő közvetlenül a jótállási idő lejárta előtt feltárt, a
jótállási körbe tartozó hiba esetén jogosult hiba bejelentését követően a hiba kijavításáig a biztosítékot
visszatartani (a számlán lévő összeget), illetve amennyiben az előírt határidőn belül a hiba kijavítására
nem kerül sor jogosult a biztosítékból lehívni, maximum a jótállási idő lejárta+45 nap időtartamig.
A biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az
előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó
ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően
alkalmazni.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban az előírt összegben és időtartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia
A biztosíték Kbt. 134.§ (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell.
a) Amennyiben az Ajánlattevő bank vagy biztosító által kibocsátott garancia formájában kívánja nyújtani a kikötött biztosítékot, annak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 garantáló bank/biztosító megnevezése,
 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
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a Szállító azonosításra alkalmas adatait,
a beszerzés megnevezését,
azon tényt, hogy a bank/biztosító mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal (vállalt jótállási idő lejártáig + 45 napig kell érvényben maradnia)
azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Szállító igazolható
módon nem szerződésszerűen hajtja végre jótállási kötelezettségeit,
egy nyilatkozatot, hogy a garancia annak lejáratáig visszavonhatatlan,
hogy a bank/biztosító a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 10 naptári napon
belül eleget tesz,
egy nyilatkozatot, hogy sem a Szállítót, sem más harmadik személyt a garancia érvényesítésével
kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.

b) Készpénz megfizetése esetén a Szállító köteles a Megrendelő által megjelölt fizetési számlájára befizetni a biztosíték összegét, melyet az Megrendelő lehívhat, amennyiben a Szállító nem szerződésszerűen
teljesíti jótállási/szavatossági kötelezettségeit.
c) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényre, vagy
bank/biztosítói készfizető kezességre vonatkozó megajánlás esetén pedig a Megrendelő nevére szóló, az
előírt összegre vonatkozó, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt/kezességvállaló nyilatkozatot kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania a Szállítónak, melynek tartalmazni kell, hogy a
jótállási/szavatossági kötelezettségeit nem szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő, a Szállító
esetleges kifogásai ellenére is érvényesítheti követeléseit.
A kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást.
A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények)/ kezességvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
 kezes megnevezése,
 azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Megrendelő) ,
 a Szállító azonosításra alkalmas adatait,
 a Szerződés megnevezését,
 a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját (a szerződés teljesítésétől a jótállási idő lejárta+ 45 napig)
 a kötelezettségvállalás összegét,
 azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat alapján a Kezes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szállító igazolható módon nem szerződésszerűen teljesíti jótállási/szavatossági kötelezettségeit, akkor a Kezes a Szállító helyett a Megrendelő számára a kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó
okmányok kézhezvételét követően 10 naptári napon belül az esedékes biztosíték összegének erejéig, de maximum a kötelezvényben/ kezességvállaló nyilatkozatban megjelölt összeg erejéig fizetést
teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő számla javára.
 egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan,
 egy nyilatkozatot, hogy sem a Szállítót, sem más harmadik személyt a kötelezvény/ kezességvállaló
nyilatkozat érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.
A biztosítéknak a szerződés időtartamára vonatkozó határozott időre szóló kötelezettségvállalásnak kell
lennie, amelyet az ajánlatkérő számára elfogadható minősítésű (nemzetközi hitelminősítő által, befektetésre ajánlott kategóriába eső), pénzintézet vagy biztosítóintézet bocsát ki, magyar nyelven, magyar
nyelvű lehívhatósággal és magyar jog alatt.
Amennyiben biztosíték nem kerül felhasználásra, úgy a jótállási idő lejártát követő 5 banki/biztosítói
napon belül az Ajánlatkérő intézkedik a biztosíték felszabadításáról/visszautalásáról. Kivétel, amikor az
ajánlatkérő közvetlenül a jótállási idő lejárta előtt bekövetkező hiba kijavításáig a biztosítékot visszatart-
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ja.
Teljesítési biztosíték (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka): A
nettó ajánlati árának 3 %-a. A biztosítékot legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell
bocsátani. A biztosíték megfelelő formában történő rendelkezésre bocsátása a szerződéskötés feltétele,
ha az ajánlattevő ennek nem tesz eleget, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevőnek felróható okból nem került sor a szerződés megkötésére, és a másodikként kihirdetett ajánlattevővel köti meg
a szerződést, ha őt az összegezésbe megjelölte.
A biztosítékra egyebekben a jótállás idejére szóló biztosítéknál előírtak az irányadóak, azzal, hogy a
biztosítéknak a szerződés teljesítésére vállalt határidőig (okirati forma esetén további 45 napig) kell
lehívhatónak lennie, és arra az esetre kell vonatkoznia, ha a nyertes ajánlattevő egyáltalán nem kezdi
meg a szerződés teljesítésését, vagy megkezdi, de azt szerződésszerűen nem fejezi be, vagy az ajánlatkérő eláll a szerződéstől, vagy azt felmondja a nyertes ajánlattevőnek (vagy az általa a teljesítésbe bevont
személyeknek) felróható okból.
A biztosíték Kbt. 134.§ (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell.
4./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
(Kbt. 66.§ (2) bekezdése) (lásd nyilatkozat mintákat),
5./ Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére egyéb személyt
képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen személy meghatalmazásának eredeti
példányát.
6./ A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása
alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű
másolatban is benyújtható.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat) eredeti példányban kell az ajánlatba becsatolni.
Az ajánlat egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat ("Az ajánlatnak
tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan") eredeti aláírt példányát
kell tartalmaznia.
7./ Az ajánlattevő a felhívásban, valamint a mellékleteiben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet, kizárólag az Ajánlatkérő nevében eljáró Deák Ügyvédi Irodánál, az
a) pontban meghatározott elérhetőségeken faxon (74/510-224), fokozott biztonságú elektronikus
aláírás használata esetén e-mail formájában (kozbeszerzes@tolna.net), vagy postai levél
formájában (7100 Szekszárd, Jókai u. 22.) (Kbt. 41.§).
A kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdések mellett az okiratban meg kell jelölni a kapcsolattartó
személyét, fax számát és email címét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró a válaszokat megküldheti!
Az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon fel kell tüntetni az
eljárás rövid megnevezését.
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Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kérdéseket ezzel egyidejűleg – a könnyebb
megválaszolhatóság érdekében – elektronikusan, szerkeszthető formában is juttassák el a
kozbeszerzes@tolna.net e-mail címre is.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőn belül kell megadni. Az
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapig beérkezett kérdések megválaszolását tudja
garantálni; a később beérkezett kérdések esetében az ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdésére tekintettel
dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg, vagy a Kbt. 114.§ (6) alapján alkalmazza a Kbt. 52.§ (3)
bekezdését és meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyaláson is van lehetősége az
ajánlattevőknek kérdés feltevésére, de arra kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket
lehetőség szerint fogalmazzák meg és küldjék át még a tárgyalások előtt, mert előfordulhat, hogy
az ajánlatkérő jelenlévő képviselői nem tudnak azokra azonnal válaszolni!
8./ Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax vagy email-elérhetőséget adjon meg,
amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas, és hogy a szervezeti egységén
belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. Az eljárás bármely szakaszában a
kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra és/vagy email címére megküldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az Ajánlattevő, illetőleg valamennyi közös
Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
Amennyiben a fentiek ellenére az Ajánlattevő olyan telefax elérhetőséget ad meg, amely valamely, a
fogadó (Ajánlattevői) oldal hibája miatt nem érhető el, vagy a készülék nem képes a küldendő üzenet
fogadására, az Ajánlattevő részére a kiegészítő válaszok elektronikus úton (fokozott biztonságú elektronikus aláírással) kerülnek megküldésre! Ha e-mail elérhetőség sem került megadásra, vagy az üzenet
nem kézbesíthető vagy egyéb, a címzett által nem fogadott, fogadható (pl. szabadság miatt) jelzéssel
érkezik vissza, akkor a kiegészítő tájékoztatás postai úton kerül megküldésre! Ebben az esetben az Ajánlattevő jogszerűen nem kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérő formáját.
9./ Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII törvény 41.§ -a alapján az írásbeli kapcsolattartásnak alábbi formák felelnek meg:
- postai vagy közvetlen kézbesítés;
- fax;
- elektronikus úton (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában)
Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak és kizárólag a hivatkozott jogszabályi helynek megfelelő formában tett nyilatkozatokat tudja elfogadni!
10./ Az ajánlatban csatolni kell a szállítandó berendezés (megajánlott üzemanyag kiszolgáló kútoszlopok és az alkalmazni kívánt szoftver) szakmai specifikációját bemutató részletes leírását. A csatolandó dokumentumokból, nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a megajánlott
berendezések, szoftverek gyártmányának, típusának, és annak, hogy megfelel-e a műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek.
A VÉGLEGES ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben a tárgyalások lezárását követően megállapítható, hogy a megajánlott termékek, berendezések, megoldások a termékleírás vagy a műszaki paraméterek alapján nem felelnek meg az ajánlatkérő által meghatározott
részletes minimum követelményeknek.
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. üzemanyagkútjainak felújítása és egységes kútinformatikai rendszer kialakítása” adásvételi szerződés keretében”
11./ A nyertes ajánlattevőnek szerződés teljesítése alatt rendelkeznie kell akkreditált tanúsító
szervezet által tanúsított az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szerinti – fémek ömlesztő-hegesztésével
kapcsolatos – minőségirányítási vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel. A szerződés
megkötéséig ennek teljesülését igazolni kell, ellenkező esetben az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a
nyertes visszalépett a szerződés megkötésétől, és a másodiknak kihirdetett ajánlattevővel köti
meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.
12. Az ajánlatkérő biztosítja a helyszín megtekintését az alábbiak szerint:
- Somogy megyei telephelyek tekintetében:
2017. június 26. napján. Gyülekezés: Siófok, Somlay Artúr utca 4. szám, 10.00 órakor.
- Tolna megyei telephelyek tekintetében:
2017. június 27. napján. Gyülekezés: Szekszárd, Tartsay V. u. 4. szám. 10.00 órakor.
- Baranyai megyei telephelyek tekintetében
2017. június 28. napján. Gyülekezés: Pécs, Siklósi út 1. szám. 10.00 órakor.
A helyszín megtekintése során minden ajánlattevő maximum 2 fővel vehet részt. A helyszín megtekintése során az ajánlatkérő kísérőt biztosít, aki nem minősül az ajánlatkérő képviselőjének,
így az általa esetlegesen előadottak nem tekinthetők az ajánlatkérő joghatályos nyilatkozatának.
A helyszín megtekintése során kérdések szóban nem tehetők fel, a kérdésekre feltételére a kiegészítő
tájékoztatásnál írtak az irányadóak (írásban, az ajánlatkérő nevében eljáró címére megküldve stb.)
r) Egyéb információk:
 A szerződéskötési moratórium időtartama: az Ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését
követő 10 nap.
 Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.
 az eljárást megindító felhívásban írtak továbbra is irányadóak és kötelezően alkalmazandóak az
eljárás során!
s) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. június 20.
Mellékletek:
- 1. számú: nyilatkozat minták
- 2. módosított szállítási szerződés tervezet
- 3. összefoglaló táblázat a felújítandó kutakról
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