SA 102 Helikopter fedélzetére építendő új, jelenleg is gyártásban lévő
típusú, korszerű kutató és éjszakai repülést segítő eszközök
beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma:

Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

2006/122
[Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés
vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának];
Árubeszerzés; Adásvétel
Ajánlati felhívás EUHL
Nyílt
2006.10.20.
22580/2006
29.81.23.00-7; 50.92.30.00-8
Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység
[továbbiakban: KPSZE (CFCU)]
Budapest, ORFK REBISZ Légirendészeti
Parancsnokság
2006.11.23.
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi
hatóság, valamint regionális és helyi szerveik

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Központi Pénzügyi és Szerz■désköt■ Egység ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR■

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Központi Pénzügyi és Szerz■désköt■ Egység [továbbiakban: KPSZE (CFCU)]
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 42–46. III. 301.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Rónaszéki Gábor igazgató
Telefon: 327-2800 vagy 327-2801
Fax: 266-4858 vagy 266-4859
E-mail: horvath.eva@cfcu.gov.hu
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Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér■ általános címe (URL): www.cfcu.hu
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ■ CÍMEN SZEREZHET■K BE
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X

A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A TOVÁBBI IRATOK A KÖVETKEZ■ CÍMEN SZEREZHET■K BE (a versenypárbesz
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
AZ AJÁNLATOKAT VAGY RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZ■ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X

I.2) AZ AJÁNLATKÉR■ TÍPUSA ÉS F■ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi
Egyéb (nevezze meg): Európai Unióból származó támogatások közbeszerzési eljárásainak l
Az ajánlatkér■ más ajánlatkér■k nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
Igen: –
Nem: X
II. SZAKASZ: A SZERZ■DÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkér■ által a szerz■déshez rendelt elnevezés
Helikopter fedélzetére építend■ új, gyártásban lév■ korszer■ kutató- és éjszakai repü
II.1.2) A szerz■dés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
b) Árubeszerzés: X
Adásvétel: X
A teljesítés helye: Budapest, ORFK REBISZ Légirendészeti Parancsnokság
NUTS-kód: HU101
II.1.3) A hirdetmény a következ■k valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X

II.1.5) A szerz■dés meghatározása/tárgya
Helikopter fedélzetére építend■ új, jelenleg is gyártásban lév■ típusú, korszer■ kuta
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
F■ szójegyzék
F■ tárgy:
29.81.23.00-7
További tárgy(ak):
50.92.30.00-8
Kiegészít■ szójegyzék (adott esetben): –
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II.1.7) A szerz■dés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen: X
Nem: –

II.1.8) Részekre történ■ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk mega
Igen: –
Nem: X
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Igen: –
Nem: X
II.2) A SZERZ■DÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt és opciót beleértve)
Összesen legfeljebb 7db (3 db Mi-2 és 4 db MD500E típusú) helikopter felszerelése a kö
– 3 db –67% Mi-2 és 4 db MD500E helikopter viszonylatában mozgó térképes GPS-rendszer
– 1 db MD500E és 1 db Mi-2 helikopter vonatkozásában két teljes rendszer komplett kiép
– 2 db –50% Mi-2 és 3 db –67% MD500E helikopteren el■beépítés a modulok fogadására (a
– 1 db Mi-2 –100% és 4 db –50% MD500E helikopter NVG- kompatíbilissá tétele (a helikop
A végleges szerz■déses mennyiségeket az ajánlattev■ legkés■bb az eredményhirdetést kö
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
II.3) A SZERZ■DÉS ID■TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Id■tartam hónap(ok)ban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
vagy: kezdés // (nap/hó/év)
befejezés 10/09/2007 (nap/hó/év)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZ■DÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerz■dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Teljesítést biztosító mellékkötelezettség (TBM): ajánlatkér■ a Kbt. 53. § (5) bekezdés
Jótállást biztosító mellékkötelezettség (JBM): ajánlatkér■ a Kbt. 53. § (5) bekezdés a
További mellékkötelezettségek: a dokumentációban meghatározott mérték■ késedelmi kötbé

III.1.2) F■ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogsz
A dokumentációban meghatározottak szerint van lehet■ség részszámlák benyújtására.
A rész-, illetve végszámlák kiegyenlítésére a szerz■désszer■ és igazolt teljesítést k
Az ajánlatkér■ el■leget nem fizet.
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III.1.3) A közös ajánlatot tev■ nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illet

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerz■dés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott e
Igen: –
Nem: X
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattev■/a részvételre jelentkez■ személyes helyzetére vonatkozó adato
Az el■írások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási m
Az eljárásban nem lehet ajánlattev■:
– aki vagy akinek alvállalkozója (a teljesítésben való részvétel mértékét■l függetlenü
– aki vagy akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kí
– A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–h) pontjaiban foglalt kizáró okok megfelel■en alkalmaza
Igazolási mód:
Az ajánlattev■ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kí
A 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet az ajánlattételi hat
Az igazolások és nyilatkozatok eredeti vagy hiteles másolati példányát kell benyújtani

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód:
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattev■(k) és a közbeszerzés érté
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattev■(k) és a közbeszerzés érté
Amennyiben az ajánlattev■ a Kbt 66. § (2) bekezdése alapján más szervezet(ek) er■forr
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
– Az ajánlattev■(k) vagy bármelyik, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékbe
– Az ajánlattev■(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe ven
– Amennyiben ajánlattev■ vagy valamelyik 10% feletti alvállalkozó a fenti id■pontok v
– Ajánlatkér■ felhívja ajánlattev■k figyelmét, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján

III.2.3) M■szaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
– A Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattev■(k) és a 10% feletti a
– A Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel■en referencialevél (levelek) vag
Amennyiben ajánlattev■ a Kbt 67. § (4) bekezdése alapján más szervezet (szervezetek) e
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
– az ajánlattev■(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe ven
III.2.4) Fenntartott szerz■dések (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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Nyílt: X
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel■t jelölje meg)
A legalacsonyabb összeg■ ellenszolgáltatás: X
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Igen: –
Nem: X
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkér■ által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben):
SA 102
IV.3.2) Az adott szerz■désre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén:
El■zetes összesített tájékoztató: X
A hirdetmény száma a H. L.-ben:
2006/S 72-075220
13/04/2006 (nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertet■k (versenypár
A dokumentáció beszerzésének határideje:
Dátum: 23/11/2006 (nap/hó/év)
Id■pont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén:
Ár (számokkal): 50 000 Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét az ajánlatkér■ Központi Pén
Külföldi ajánlattev■ esetén az átutaláskor a következ■ket kell meghatározni:
National Development Agency
IBAN: HU14-10032000-00287106-00000000
Bank: Hungarian National Bank
Swift Code: MANEHUB
IV.3.4) Az ajánlattételi határid■, illetve a részvételi határid■
Dátum: 23/11/2006 (nap/hó/év)
Id■pont: 10.00
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IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
ES CS
DA DE ET EL EN FR IT LV
LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

X
Egyéb: –
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális id■tartama (nyílt eljárás esetén)
nap(ok)ban: 90
(az ajánlattételi határid■ lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/11/2006 (nap/hó/év)
Id■pont: 10.00
Hely (adott esetben): lásd I.1) pont
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
Igen: X
Nem: –
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkér■ és az ajá
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT■ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL■D■ JELLEG■-E? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: –

VI.2) A SZERZ■DÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATO
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bárme
A Csatlakozási Okmány 35. cikkelye alapján Magyarország számára biztosított Shengen Al

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció személyesen az ajánlatkér■ I.1) pontban megadott címén vehet■ át munka
Az ajánlatkér■ a befizetés igazolására elfogadja továbbá a zárt rendszerb■l nyomtatot
A dokumentáció átvételekor az ajánlatkér■ a következ■ adatokat kéri megadni:
– a dokumentációt megvásárló (ajánlattev■) cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adósz
– kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax- száma.
2. Az ajánlattev■ ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 54. § (6) bekezdésében f
3. Ajánlattev■ ajánlatában – a Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelel■en jelölje meg:
a) a közbeszerzés azon részét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel szerz■dést
b) az általa a szerz■dés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghal
4. Ajánlattev■ ajánlatába csatolja a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát (
5. Az ajánlattev■(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe ve
6. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattev■(k)nek és a közbeszerzés értékének tíz
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A kizáró okok hiányát a fenti nyilatkozatban megnevezett hatóságok, szervezetek által
A fentieken kívül nyilatkozzanak arról, hogy
– a munkaügyi ellen■rzésr■l szóló 1996. évi LXXV. tv. hatálya alá tartoznak-e.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattev■ és a közbeszerzés értékének tíz százalék
8. Az ajánlattev■nek – a kereskedelmi ajánlat részeként – nyilatkoznia kell a megajánl
9. Közös ajánlattev■k esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattev■k együttm■kö
10. Közös ajánlattev■k esetében a közös ajánlatot tev■k ajánlatukban nyilatkozzanak a
11. Az ajánlatkér■ az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, me
A biztosítékot euróban kell nyújtani.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattev■ választása szerint teljesíthet■ az el■írt pénzö
– az átutalást az ajánlattev■ Magyar Államkincstárnál vezetett HU64-10004885-10022726– a bankgaranciát az ajánlattev■ által kiválasztott banknak kell kibocsátani, a dokume
– ha az ajánlattev■ az ajánlati biztosítékot biztosítási szerz■dés alapján kiállított
Ajánlatkér■nek a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján a fenti módok egyike szerint az aján
12. Amennyiben ajánlattev■ alkalmassága igazolásához a Kbt. 66. § (2), illetve Kbt. 67
13. Ajánlatkér■ – összhangban Kbt. 83. § (1) bekezdésével – a hiánypótlást az ajánlati
14. Az ajánlatkér■ felhívja az ajánlattev■k figyelmét, hogy az alkalmassági feltétele
15. Ajánlatkér■ a Kbt. 48. § (2) bekezdése alapján felhívja az ajánlattev■k figyelmét
16. Az eredményhirdetés id■pontja és a szerz■déskötés tervezett id■pontja:
Az eredményhirdetés tervezett id■pontja: az ajánlatok felbontásától számított 18. napo
A szerz■déskötés tervezett id■pontja az eredményhirdetést■l számított 10. napon 12.00
Az eredményhirdetés és a szerz■déskötés helyszíne: lásd I.1) pont.
17. Ha az ajánlatkér■ az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvez■bb ajánlatot tev■t
18. Az ajánlat részeként ajánlattev■nek csatolnia kell a beszerzés tárgyát képez■ esz
19. A m■szaki ajánlat részeként ajánlattev■nek csatolnia kell az alábbi komplett rend
– Mozgótérképes GPS,
– Keres■ fényszóró a felfüggesztéssel és a kezel■szervekkel,
– A h■- és normálkamerát, illetve lézeres távmér■t magában foglaló opto-elektronikus
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa
Közbeszerzési Dönt■bizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
E-mail: –
Internetcím (URL): –

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása [kérjük kitölteni a VI.4.2) rovatot vagy szük
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
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12/10/2006 (nap/hó/év)
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