Public document to be completed by the Contracting Authority

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE
Eszközbeszerzés VM DASzK Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium, Villány számára
Villány - Baranya megye – Dél-Dunántúli régió - Magyarország

1.

Beszerzési azonosító
HUHR/1001/2.2.1/0012 - SUPP

2.

Eljárásrend
Helyi nyílt

3.

Program
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

4.

Finanszírozás
Budget line

5.

Szerződő Hatóság
VM DASzK Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium, Villány

SZERZŐDÉS LEÍRÁSA
6.

Szerződés leírása
A VM DASzK Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium, Villány az „ Gyülmölcsipari oktatás és szakképzés fejlesztése határon átnyúló
együttműködés keretein belül.” című projektjéhez kíván lepárló berendezést beszerezni,
támogatva a Szakképző Iskola oktatási tevékenységét.
Beszerzendő eszköz:
•

1 db lepárló berendezés 150 l-es űrtartalommal, gázfűtéssel, számítógépes vezérléssel.

7. Rész-ajánlattételek száma
Rész-ajánlatra nincs lehetőség.
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RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
8. Jogosultsági és származási szabályok
A részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Európai Unió tagállamaiból és egyéb, a szerződés
finanszírozását biztosító program által meghatározott és/vagy engedélyezett térségek országaiból
és területéről származó minden - akár egyénileg, akár konzorcium formában - részt vevő jogi
személy számára (ld. 22. pont). A szerződés keretében szállított valamennyi árunak ezekből az
országokból kell származnia. A részvétel megengedett nemzetközi szervezetek számára. A
természetes személyek részvételét a szerződés finanszírozását jelentő programra vonatkozó
speciális eszközök közvetlenül szabályozzák.
Az általános származásra vonatkozó alkalmassági kritériumok és szabályok alapján a
szerződés keretében beszerzett minden eszköznek a PraG rendelkezéseinek megfelelő
országból kell származnia.

9.

Kizáró okok
Az ajánlattevőknek a „tender form” ajánlattételi adatlap részét képező nyilatkozatot szükséges
benyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy esetükben nem áll fenn a PraG (Practical Guide to Contracts
Procedures for EC External Actions) 2.3.3. pontja alatt felsorolt helyzetek egyike sem.

10. Ajánlatok száma
Egy ajánlattevő egy ajánlatot tehet. Az ajánlattevők nem nyújthatnak be a tender dossziéban előírt
beszerzésen túl alternatív változatokat.

11. Ajánlattételi garancia
Nem releváns

12. Teljesítési garancia
A nyertes ajánlattevőnek teljesítési biztosítékot kell nyújtani a szerződés aláírásakor, mely a
szerződéses összeg 5%-a. Ezt a garanciát a nyertes ajánlattevőnek kell benyújtania a
szerződés aláírását követő 30 napon belül. Ha a kiválasztott ajánlattevő elmulasztja a garancia
benyújtását e határidőn belül, a szerződés semmissé válik, új szerződést kell készíteni, és
küldeni annak az ajánlattevőnek, aki a következő legelőnyösebb ajánlatot tette.

13. Helyszíni bejárás
Helyszíni bejárás és egyéb tájékoztató találkozó nem került betervezésre.

14. Ajánlatok érvényessége
Az ajánlatok érvényességét az ajánlatokat beadó ajánlattevőknek a leadási határidőt követő 90
napon belül fenn kell tartaniuk.

15. Teljesítési határidő
2012. május 31.
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AKALMASSÁGI ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
16. Kiválasztási kritériumok
Az alábbi kiválasztási kritériumok vonatkoznak az Ajánlattevőkre. A konzorciumban beadott
ajánlatok esetén a kiválasztási kritériumok a konzorciumok egészére vonatkoznak:
1) Az Ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmassága (a Tender form – Ajánlattételi adatlap
3. pont). Amennyiben az Ajánlattevő közintézmény, abban az esetben az alábbi információt
ugyanúgy rendelkezésre kell bocsátani.
• Az Ajánlattevő éves forgalma az elmúlt két lezárt pénzügyi év (2009, 2010) átlagában
meg kell, hogy haladja a 100 000 eurót
• Az Ajánlattevő mérlegének az utolsó két lezárt pénzügyi évben (2009, 2010) pozitívnak
kell lennie
2) Ajánlattevő szakmai alkalmassága (a Tender Form – ajánlattételi adatlap 4. és 5. pontja
alapján.
• Az Ajánlattevő legalább az alábbi szakemberekkel rendelkezzen:
• 1 fő számítástechnikai programozó végzettséggel rendelkező szakember (legalább
OKJ-s végzettséggel)
• 1 fő gépészmérnök, automatizálási szakiránnyal, 3 év szakmai gyakorlattal
3) Ajánlattevő műszaki alkalmassága (a Tender Form – ajánlattételi adatlap 5. és 6. pontja
alapján)
• Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző három évből rendelkeznie kell
legalább két pozitív értékelésű referenciával a szerződés tárgyát képező eszköz szállítását
illetően. A referenciákat az eszköz, a szerződés értéke és a referenciát igazoló személy
megnevezésével együttesen fel kell tüntetni a Tender form 6. Experiences pontjában.
• Ajánlattevőnek 2009 és 2010 évre vonatkozóan legalább 1-1 referenciával kell
rendelkeznie, melyek a pályázó által gyártott és szállított egylépcsős, finomító oszlopos
lepárló berendezésre vonatkoznak, 17 Millió Ft/év nettó értékben.
• Ajánlattevőnek rendelkeznie kell ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerrel
A szerződés kizárólag olyan Ajánlattevővel köthető meg, amely megfelel az előírt
kiválasztási kritériumoknak.
A gazdasági szereplő, amennyiben szükséges a meghatározott szerződés esetében igénybe veheti
más egységek kapacitásait a kapcsolatuk jogi természetétől függetlenül. A Szerződő Hatóság ezt
nem fogadhatja el abban az esetben, amennyiben az ajánlat többségében más szervezetek
kapacitásaira támaszkodik vagy bármelyik kulcskritérium teljesítésére nem képes egyedül. Ha az
ajánlattevő mások kapacitására támaszkodik, akkor bizonyítania kell, hogy a megfelelő
erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljesítésére, például vállalást téve, hogy a szükséges
erőforrásokat az adott területen a társaságok rendelkezésre bocsátják. Az ilyen egységeknek,
például a gazdasági szereplő anyavállalatának, ugyanúgy meg kell felelnie azoknak a
jogosultsági, különösen a származási feltételeknek, mint az adott gazdasági szereplőnek.
Továbbá, a harmadik szereplő releváns adatait a kiválasztási kritériumoknak megfelelően az
ajánlatban elkülönítetten fel kell tüntetni. Az Ajánlattevő(k) kapacitására vonatkozó bizonyító
dokumentumokat rendelkezésre is kell bocsátani, amennyiben a Szerződési Hatóság előírja.
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17. Kiválasztási kritériumok
Ajánlati ár

AJÁNLATTÉTEL
18. A tender dosszié elérhetőségének módja
A
tender
dosszié
elérhető
az
alábbi
Internet
címen:
http://www.telekiszakkepzo.hu/index.php?module=html&id=34 Az ajánlatokat a „Tender Form
for a Supply Contract” standard formanyomtatvánnyal együtt szükséges benyújtani, a formátumot
és az előírásokat szigorúan meg kell tartani.
Az Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással kapcsolatos kérdéseiket írásban tehetik fel:
Ida Baloghné Szacsuri
VM DASzK Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium, Villány
Mathiász János u. 2. ,Villány H-7773
telfel2@gmail.com
címen (az 1. pontban szereplő közzétételi azonosító feltüntetésével) a 19. pontban feltüntetett
ajánlattételek leadási határidejét megelőző 21. napig. A Szerződési Hatóságnak minden kérdést
meg kell válaszolnia a leadási határidőt megelőző 11. napig. Az esetleges tisztázó észrevételek és
a tender dossziéban történő kisebb változtatások legkésőbb 11 nappal a leadási határidőt
megelőzően a http://www.telekiszakkepzo.hu/index.php?module=html&id=34 honlapon kerülnek
feltüntetésre.

19. Az ajánlatok leadási határideje
2012. február 27. 14:00 óra Közép-kelet európai idő szerint

20. Bontási ülés
2012. február 27. 14:00 óra Közép-kelet európai idő szerint

21. Az eljárás nyelve
A szerződéssel kapcsolatos minden írásbeli kommunikáció angol nyelven történik.

22. Jogi háttér
A finanszírozást biztosító program (IPA) szabályozása.
Az Európai Bizottság 718/2007/EK rendelet 121. cikkely alapján a
szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és építési beruházásra vonatkozó szerződések
odaítélése tekintetében a beszerzési eljárást az alábbiak alapján kell lebonyolítani:
C (2007) 2034. számú bizottsági határozat
1605/2002/EK, Euratom rendelet IV. címe 2. részének 2. fejezete
2342/2002/EK, Euratom rendelet III. címe 2. részének 3. fejezete
Practical Guide to Contract Procedures for EU external actions:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
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