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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330293-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kazánégő
2013/S 191-330293

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
AK02431
Kalotaszeg utca 31.
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Iroda
1116 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17006518
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax:  +36 14636538
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.fotav.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
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:
PTVM 50 típusjelű kazánokba való alacsony nitrogén-oxid kibocsátású gázégők beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Budapest Újpalotai Fűtőmű.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330293-2013:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@fotav.hu
www.fotav.hu
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II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés PTVM 50 típusjelű kazánokba való alacsony NOx-kibocsátású gázégők

engedélyeztetése, szállítása és installációja, továbbá 60 hónap jótállási időszakra vonatkozó karbantartás
biztosítása.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
42310000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
A Főtáv Zrt. újpalotai fűtőművében PTVM 50 típusjelű 58 MW hőteljesítményű kazánokkal szolgáltat. A mai kor
tüzeléstechnikai követelményeiből a légfelesleg tényezőt az égők most is kifogástalanul teljesítik, de a magas
nitrogénoxid emissziójuk miatt a környezetvédelmi előírásoknak már nem felelnek meg. Az égőcsere célja,
hogy a kazánok a lehető legalacsonyabb légfelesleg tényezővel, a lehető legjobb tüzeléstechnikai hatásfokkal

üzemeljen a nitrogénoxid emisszió megengedett 100 mg/m3 határértéke alatt, továbbá maradéktalanul feleljen
meg az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (24.10.2010) az ipari kibocsátásokról szóló
dokumentumban ismertetett követelményeknek. A szállítási szerződés alapján a szállítónak PTVM 50 típusjelű
kazánokhoz, az égőnkénti teljesítménytől függően legfeljebb 12 darab alacsony nitrogén-oxid kibocsátású
égőt kell leszállítani, illetve beépíteni, valamint ebből kifolyólag az installációt megelőző terveket elkészítenie,
és magát az engedélyeztetést is teljes körűen lebonyolítania a dokumentációban részletezett műszaki leírás
alapján. Az átadás-átvételt követő 60 hónap jótállási időszak alatt pedig teljes körű hibaelhárítási kötelezettség
terheli a szállítót, melynek költségeit az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az égők által a kazánok névleges
összteljesítményének el kell érnie a 40 MW hasznos hőteljesítményt, mely értéktől legfeljebb 10%-al lehet
eltérni pozitív irányba, azzal, hogy egy darab égő maximális teljesítménye 5,5 MW-nál nem lehet magasabb,
figyelemmel a kazántest műszaki adottságaira, mely a dokumentáció műszaki leírásában van részletezve. A
beépítésnél alapkövetelmény, hogy az égők kialakítása ne módosítsa a kazánszerkezetet, vagyis a meglévő
falazat geometriájához alkalmazkodjon. A jelenlegi falazat rajzok, tűztérméretek a műszaki mellékletben
találhatóak.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 72 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: tervek készítésére (mértéke tervezetten a nettó szerződéses ár 0,25%/nap, de legfeljebb
15%); installációra: (mértéke tervezetten a nettó szerződéses ár 0,5%/nap, de legfeljebb 7,5%).
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Hibás teljesítési kötbér (mértéke tervezetten a nettó szerződéses ár 1%/nap de legfeljebb 15%).
Meghiúsulási kötbér (mértéke tervezetten a nettó szerződéses ár 30%-a).
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének idejére teljesítési biztosítékot, a jótállási időszak időtartamára
jólteljesítési biztosítékot ír elő. A teljesítési és a jólteljesítési biztosíték mértéke tervezetten a nettó Szerződéses
ár 5%-a annak rendelkezésre bocsátása, illetőleg igazolásának módja Kbt. 126. § (6) a) pontja szerinti.
Rendelkezésre állási kötbér, mely egész évben történő üzemszerű rendelkezésre állására (üzembiztonság)
vonatkozik, mely időintervallumban a létesítménynek el kell érnie a 99%-os üzemszerű rendelkezésre állási
értéket. A rendelkezésre állási kötbér mértéke a garantált rendelkezésre állási értéktől való negatív irányú
eltérés esetén, minden egyes megkezdett 1% után tervezetten a nettó szerződéses ár 1%-a.
A hibaelhárítási munka késedelmes (tehát nem az ajánlatban, illetve a szerződésben vállalt határidőben
történő) megkezdése tekintetében késedelmi kötbér fizetésére köteles az ajánlattevőként szerződő fél, melynek
mértéke az ajánlatban (szerződésben) vállalt időtartamon felül minden egyes megkezdett, késedelemmel
érintett óra után 100 000 HUF. A jótállási időszak időtartama a próbaüzem sikeres zárásától számított 60
hónap.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A vállalkozási szerződés alapján a a Ptk. 292/B. § (1) bekezdése alapján és az ajánlattételi szakasz
tárgyalásainak eredményeként kialakítandó szerződés szerint nyújtható be több részszámla.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételre jelentkezők egyetemes felelősségvállalására vonatkozó
nyilatkozatát és a közös részvételre jelentkezők nevében képviseletére jogosult tag kijelölését és a
meghatalmazását a részvételi jelentkezéshez csatolni kell egyszerű másolati példányban.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, illetve az 57. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. §. (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolása:
1) A részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező külön-külön), a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2–11. §-ai szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá.
2) Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében a
részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdésben leírtaknak megfelelően köteles nyilatkozni részvételi
jelentkezésében arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőt.
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A nyilatkozatok keltének a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbieknek kell lenniük.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 üzleti évből a közbeszerzés tárgyával azonos (gázégők szállítása
vagy gázégők szállítása és installációja) szállításaiból származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (attól függően,
hogy az részvételre jelentkező mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét) (310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja).
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés értelmében, ha a részvételre jelentkező a P/1. szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
P/2. részvételre jelentkező csatolja szakmai felelősségbiztosításának másolatát.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
A részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmas, ha:
P/1. Rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőzően 3 évből összesen a közbeszerzés
tárgya szerinti (gázégők szállítása vagy gázégők szállítása és installációja) szállításaiból származó, legalább
100 000 000 HUF összegű nettó árbevétellel. Amennyiben a részvételre jelentkező nem működött az előző 3
üzleti év egészében, úgy rendelkezzen a kért 100 000 000 HUF összegű nettó árbevétel időarányos részével
napra vetítetten.
P/2. rendelkezik minimum 30 000 000 HUF/kár értékű szakmai felelősségbiztosítással gépek, berendezésekben
okozott károk megtérítésére.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdése szerint kell
eljárni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1) A részvételre
jelentkező csatolja jelentkezéséhez a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján
a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 év legjelentősebb szerződésszerűen teljesített
szállításainak ismertetését. A referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
— a szerződés teljesítésének időpontját és helyét;
— a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;
— a szolgáltatás tárgyát (az alkalmassági minimum-követelményeknek megfelelően részletezett
tartalommal);
— az ellenszolgáltatás összegét;
— a referencia nyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
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A referencia nyilatkozatban meg kell adni a referenciát adó személy nevét és elérhetőségét (telefon és fax-
szám, e-mail cím).
A referencia nyilatkozatnak minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető
módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő milyen
módon felel meg.
Az alkalmasság minimum-követelményében meghatározottaknak való megfelelést a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
M/2) A közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdés c) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük/végzettségük
ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember(ek) bemutatása során csatolandó a követelményekkel összhangban:
a végzettséget, képzettséget tanúsító iratok (kamarai tagsági szám, valamint az adott szakágra vonatkozó
tervezési jogosultságot alátámasztó okirat, valamint a személyes rendelkezésre állásról szóló, saját kezűleg
aláírt nyilatkozat.
M/3) A minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírása [a Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pontja és a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján].
M/4) Ajánlattevő csatolja az égő elektronikájára vonatkozóan, elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, mely igazolja a „hazop”, vagy azzal egyenértékű
kvalitatív kockázatelemző módszernek való megfelelőséget), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdés e) pontja alapján
M/5) Ajánlattevő csatolja a megajánlott berendezések (gázégő és szabályozó rendszer) leírását.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező:
M/1) ha a jelen részvételi felhívás feladásának dátumától visszafelé számított megelőző 6 évben összesen
nem rendelkezik jelen részvételi felhívás szerinti névleges teljesítményű vagy annál nagyobb, legalább nettó 25
000 000 HUF összegű kazán gázégő(k) fűtőerőműbe/fűtőműbe történő szállításra és installálására vonatkozó
referenciával.
M/2) Ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevont
— legalább 1 fő ÉT-EN-T (energetikai tervező) tervezői jogosultsággal rendelkező és a Magyar Mérnöki Kamara
névjegyzékében szereplő szakemberrel.
— legalább 1 fő V-T (villamosmérnöki) tervezői jogosultsággal rendelkező és a Magyar Mérnöki Kamara
névjegyzékében szereplő szakemberrel.
— legalább 1 fő GO-T (Gáz- és olajmérnöki) tervezési jogosultsággal rendelkező és a Magyar Mérnöki Kamara
névjegyzékében szereplő szakemberrel.
— legalább 1 fő KB-T (Környezetmérnöki) tervezési jogosultsággal rendelkező és a Magyar Mérnöki Kamara
névjegyzékében szereplő szakemberrel.
— legalább 2 fő hibaelhárításért, illetve karbantartásért felelős magyarul beszélő műszaki szakemberrel, azzal,
hogy amennyiben a szervízelésért felelős műszaki szakember nem beszéli a magyar nyelvet, abban az esetben
a szállító térítésmentes tolmácsot is biztosít.)
— legalább 1 fő veszélyes ipari védelmi ügyintézővel
M/3) Ha nem rendelkezik kazánégők szállítására és/vagy beszerelésére és karbantartására vonatkozó
érvényes ISO 9001/2009, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, vagy nem mutatja be az
azzal egyenértékű minőség biztosítás érdekében tett intézkedéseit.
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M/4) A gázégők az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki paraméterei nem teljesítik az
alábbiakban foglalt minimális műszaki követelményeket, vagy nem biztosítanak azokkal egyenértékű műszaki
megoldást. A Gázégők elvárt jellemzői:
— a füstgázemisszió feleljen meg a fenti ajánlás határértékeinek, tehát az alábbi emissziós értékeknek:
— a levegőellátás a továbbra is a szabadból történjen;
— tüzelőanyag: földgáz (összetétel);
— tüzelőanyag: névlegesen maximális nyomása 450 mbar (jelenlegi égők névleges szabályozott nyomása 240
mbar);
— füstgáz O2 < 4%;

— Égési levegő hőmérséklete: –15–30 °C, nedvességtartalom: max 80% páratartalom;
— tűztérnyomás: (–30) – (–50) Pa(depresszió), tűztérhuzat szabályzás automatizációja kialakítandó;
— NA80-as gázvezeték égőnként;
— égő átfogása 1:10, a kazán teljesítményátfogása 2 MWtü – 44 MWtü-ig folyamatos legyen;
— az égő elektronika feleljen meg a kötelezően elvégzendő HAZOP, vagy azzal egyenértékű vizsgálat
eredményének;
— égőnkénti önálló arányszabályozás;
— az égőknek közvett módon kapcsolódnia kell a folyamatirányító számítógéphez;
— az égők csoportos üzemének kialakítása a védelmi PLC felhasználásával;
— égők tüzeléstechnikai optimalizálója a füstgázösszetétel alapján;
— automatikus indítás és leállítás;
— villamos betáp: három fázis, 400 V, 50 Hz;
— üzemidő számlálás;
— zaj <80 dB (A).
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet felelni,
valamint egy szakember egyszerre több szempontnak is megfelelhet.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében):
nem

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 70
2. Rendelkezik magyarországi szervizzel (igen/nem). Súlyszám 10
3. A hiba bejelentésétől számítottan a hibaelhárítási munka megkezdésének az ideje (1–12 órán belül).
Súlyszám 20

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
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IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
K-52/2013

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 31.10.2013 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
31.10.2013 - 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk:
1. A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség a
Részvételre jelentkezőt terheli.
A részvételi jelentkezések felbontásának helye: Főtáv Zrt. 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. B. épület, 313-as
tárgyaló.
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét
3. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló
összegezést egyidejűleg minden Részvételre jelentkező részére faxon küldi meg a döntést követően legkésőbb
3 munkanapon belül. Eredményes részvételi szakasz esetén az ajánlattételi felhívás és dokumentáció
megküldésére a Kbt. 86. § (1) bekezdése az irányadó.
4. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárás lehetőségét biztosítani fogja.
Erről részletes tájékoztatást az ajánlattételi szakaszban nyújt majd az ajánlatkérő.
5. Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot a jelen felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában
előírt értékű felelősségbiztosítás folyamatos fenntartásáról a szerződés teljes futamideje alatt.
6. A Főtáv Zrt. felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezések megtételének
elősegítése végett kiegészítő iratokat készített, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével
kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkról adnak tájékoztatást, és a részvételi
jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét tartalmazza. A kiegészítő iratok
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: A Kbt. 52. § (2) bekezdése értelmében a kiegészítő
iratokat bármely érdekelt gazdasági szereplő előzetes írásbeli kérelem alapján (faxon) térítésmentesen elkérheti
és átveheti A kiegészítő iratok másra nem ruházhatóak át és nem tehetőek közzé. Ajánlatkérő a kiegészítő
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iratokat elektronikus úton (e-mail) küldi meg a részvételi jelentkezők részére. A kiegészítő iratokat legalább
egy Részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak el kell kérnie,
és át kell vennie. A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját és tartalmát a kiegészítő iratok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a szerződéstervezetet, valamint a műszaki specifikációt, illetve a megfelelő ajánlattételt elősegítő
információkat és nyilatkozatmintákat tartalmazó ajánlattételi dokumentációt az ajánlattételi szakaszban bocsátja
az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezésére bocsátásának módjáról és
feltételeiről információk az ajánlattételi felhívásban lesznek feltüntetve.
6. Részvételre jelentkező csatolja a jelentkezéshez a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá a részvételi jelentkezés részeként
csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját (továbbiakban:
címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben
a részvételi jelentkezést a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el
kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges.
7. Részvételre jelentkezőnek (közös Részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § 1)
bekezdés a–b pontjai alapján meg kell jelölnie:
— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni,
— ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos
arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
8. A Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági minimum követelményeknek
való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) kapacitásaira is támaszkodhat. Az előírt alkalmassági
követelményeknek való megfelelést a Kbt. 55. § (5) bekezdése értelmében az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet.
9. A részvételi jelentkezéshez benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A
másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti jelentkezésben (és a hiánypótlást követően) az igazolás
érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség a Részvételre jelentkezőt terheli.
10. A közbeszerzési eljárásnak és a szerződés teljesítésének is a hivatalos nyelve és a munkanyelve magyar.
A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Részvételre jelentkező
általi "felelős" fordítását is elfogadja Ajánlatkérő."Felelős" fordítás esetén Részvételre jelentkező a magyar
nyelvű szöveget aláírásával hitelesíteni kell. A magyar nyelvű szövegnek az eredeti szöveggel történő tartalmi
egyezőségéért Részvételre jelentkező felel, függetlenül a fordító személyétől. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
arra, hogy nemcsak az ajánlatnak, hanem, a tárgyalásoknak és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a
magyar.
11. Részvételi jelentkezések benyújtása: a részvételi jelentkezéseket írásban és zártan, a Főtáv Zrt. (1116
Budapest, Kalotaszeg u. 31., Magyarország) címre a B épület 302. szobába közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani a részvételi határidő lejártáig 1 példányban, valamint elektronikus adathordozón digitális formában
(cd-n, vagy dvd-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosíthatóan pdf. formátumban) is be kell nyújtani, mivel
Ajánlatkérő részéről egyszerre több személy vesz részt a bírálatban. Az elektronikus formában is történő
részvételi jelentkezés bekérése nem jelenti azt, hogy Ajánlatkérő elektronikus közbeszerzést folytat le. A
postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb
a részvételi határidőig az ajánlatkérő részéről a részvételi jelentkezések átvételére feljogosított személy által
a közbeszerzési irodában kerülnek átvételre. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot Részvételre jelentkező viseli. Amennyiben a papír alapon
benyújtott illetve a digitális formában benyújtott részvételi jelentkezés példányai között eltérés lenne, az
Ajánlatkérő a papír alapon benyújtott példányt tekinti irányadónak. A részvételi jelentkezés papír alapon
benyújtott példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó
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lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy Részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell
írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A részvételi jelentkezés
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet
tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet
számozni.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a különböző
dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése kizárólag írásban, így
elsősorban fax útján történik.
13. Közös részvételre jelentkezés esetén – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – a részvételi jelentkezéshez
csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást
(konzorciális megállapodás), amely tartalmazza az Részvételre jelentkezők közötti, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető
részesedés százalékos arányát, kijelöli azon Részvételre jelentkezőt (és személyt), aki a közös Részvételre
jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt.
25. § (4) bekezdés). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös Részvételre jelentkező
egyetemleges felelősséget vállal. Közös részvételre jelentkezés esetében a jelentkezést a Kbt. 25. § (3)
bekezdésére figyelemmel kell megtenni, Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha
egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül
részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban
és a szerződés teljesítése során közös Részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági
szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből.
14. Az ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon megadott
faxszámra küldi meg a Részvételre jelentkezők részére. Ajánlatkérő felhívja az Részvételre jelentkezők
figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy Ajánlatkérő nem
vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő
kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.).
16. Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja Részvételre jelentkezőket az eljárás második, ajánlattételi szakaszában
az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló IV.2.1. pontban meghatározott rész
szempontok tekintetében adható pontszám alsó és felső határa 1–10 pont. Az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek), amellyel az ajánlatkérő megadja
ezen ponthatárok közötti pontszámot, az alábbi: Ajánlatkérő az 1. (Ajánlati ár) értékelési szempont tekintetében
relatív értékelési módszert, azon belül a fordított arányosítást alkalmazza; a 2. (Rendelkezik magyarországi
szervizzel) értékelési szempont tekintetében abszolút értékelési módszert, azon belül hasznossági függvényt
alkalmazza azzal, hogy ha van akkor 10 pont, ha nincs akkor 0 pont; a 3. (A hiba bejelentésétől számítottan
a hibaelhárítási munka megkezdésének az ideje) értékelési szempontnál Ajánlatkérő az abszolút értékelési
módszert, azon belül a pont hozzárendelést alkalmazza az alábbiak szerint: 0–3 órán belüli megkezdés: 10
pont, 3–6 órán belüli megkezdés: 7 pont, 6–9 órán belüli megkezdés: 4 pont, 9–12 órán belüli megkezdés: 1
pont.
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17. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben, elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81.
§ (2) bekezdése) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat
úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat
tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan
sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.
18. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az részvételi dokumentáció (kiegészítő iratok) előír.
19. Ajánlattevőként szerződő félnek biztosítania kell a 0–24 órás hiba bejelentési lehetőséget, tehát a
diszpécser szolgálatnak 0-24 órás készenlétben kell állnia az esetleges műszaki hibák azonnali, sikeres
fogadására. Ennek vállalásáról a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell. A hibabejelentés fogadásának
módja és részletei a tárgyalások során véglegesített szerződés-tervezetben lesznek meghatározva.
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, amennyiben a részvételi felhívás és kiegészítő iratok, az ajánlattételi
felhívás és dokumentáció, valamint az eljárás során adott bármely Ajánlatkérői válaszban a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető megfogalmazása végett gyártmányra, eredetre, típusra, személyre,
szabadalomra, védjegyre történő hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és amennyiben a megnevezés mellett nincs is közvetlenül feltüntetve, „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés, azt abban az esetben is érteni kell alatta.
21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 12.11.2013.
22. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
30.9.2013
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