
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa 

(Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma 
Azonosító kód 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT (OK) 
Hivatalos név: Mezőberény Város Önkormányzata 
Postai cím: Kossuth tér 1. 
Város/Község: Mezőberény Postai irányítószám: 5650 Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Cservenák Pál Miklós 
polgármester 

Telefon: 66/515-514 

E-mail: borgulap@mezobereny.hu Fax: 66/515-503 
Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezobereny.hu 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
 X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I 

mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
 X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II 

mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
 X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III 

mellékletet 
I.2.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TÍPUSA 
Regionális/helyi szintű X 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TEVÉKENYSÉGI KÖRE  
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR ŐK ESETÉN 
X Egyéb (nevezze meg): önkormányzati feladatok 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési 
eljárást? nem X 

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
Cserefelépítményes rendszerű, téli-nyári munkaeszközökkel ellátott kommunális 
kisteherautó beszerzése. 
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, 
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 



b) ÁrubeszerzésX 
Adásvétel X 
A teljesítés helye 
Mezőberény Város 
belterülete 
NUTS-kód HU332 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása X 
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 
Adásvételi szerződés cserefelépítményes rendszerű kommunális gépjármű beszerzésére 
a városi közterületek karbantartási feladatainak ellátáshoz. 
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék 

Fő tárgy 34144000-8 

További 
tárgy(ak) 

34143000-1 
34144400-2 
34144420-8 
34144430-1 
34921000-9 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen  nem 
X 
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen  nem X 
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) 
1 db kommunális kisteherautó, becsült érték: nettó 14.000.000 Ft 
Tartozékok: 
1 db önfelszedő seprő felépítmény, becsült érték: nettó 12.000.000 Ft 
1 db egyszárnyú hóeke, becsült érték: nettó 700.000 Ft 
1 db hintőanyagszóró felépítmény, becsült érték: nettó 2.100.000 Ft 
Összes becsült érték: nettó 28.800.000 Ft 
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS 

HATÁRIDEJE  
befejezés 2010/05/16(év/hó/nap)  
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKA I 
INFORMÁCIÓK   
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK   
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre  
Az ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenértéket a leszállítást és üzembe állítást 



követően teljesíti. A számlák kifizetése a teljesítéstől számított 30 napon belül történik 
meg a Kbt. 305. §. (3) bekezdésében meghatározottak alapján. 
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott 
esetben) nem X 
III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 
előírásokat is  
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, 

aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése és a Kbt. 61. § (1) d) pontja alá esik. 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe kívánt venni alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a Kbt. 61.§.(1) a)—c) pontjaiban és a (2) bekezdésében foglalt 
kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a 61.§. (1) 
bekezdése d) pontja, illetve (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 

- Az ajánlattevőnek és – a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben – a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek: 

Az ajánlatban a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia kell arról, 
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni, 
Az ajánlatkérő az eredményhirdetésen a Kbt. 96. § (3) szerint jár el. 

- Az ajánlatkérőnek az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg – a 71. § 
(1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben – akinek a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a 
számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. §. (1) bekezdésében 
foglalt kizáró okok fennállnak. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel 
esetén minden tagnak) és a teljesítésben a 
közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozóinak a pénzügyi és 
gazdasági alkalmasság igazolására az 
alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: 
- A 2008. évre vonatkozó, számviteli 
jogszabályok szerinti beszámoló {Kbt. 66. 
§ (1) b) pont} 
- valamennyi számlavezető pénzintézetétől 
származó, valamennyi bankszámlájáról 

Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i):  
Az ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén 
minden tag) és a teljesítésben a 
közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha 
- mérleg szerinti eredménye a vizsgált 
időszakban nulla, vagy negatív; 
- banki nyilatkozata szerint a nyilatkozat 
kiállítását megelőző 1 évben volt sorban 
állás a számláján. 



szóló, az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző 30 napnál nem régebbi 
keltezésű nyilatkozatot melynek 
kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: 
* az egyes számlák megnyitásának 
dátumai, 
* volt-e a számlákon a nyilatkozat 
kiállítását megelőző 1 évben (későbbi 
számlanyitás esetén a számlanyitás 
időpontja óta) sorban állás {Kbt. 66. § (1) 
bekezdés a) pont} 
III.2.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel 
esetén minden tagnak) és a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának a szerződés 
teljesítéséhez szükséges műszaki illetőleg 
szakmai alkalmassága igazolására az 
alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: 
- Az előző három év (2007-2008-2009) 
legjelentősebb vonatkozó szállításainak 
ismertetése egy referencialistában 
összefoglalva {Kbt. 67. § (1) a) pontja} és 
a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti módon 
igazolva. 
- A közbeszerzés tárgyára vonatkozó 
érvényes ISO 9001 tanúsítvány vagy a 
Kbt. 68. § (4) szerinti egyenértékű 
tanúsítvány, vagy egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékai benyújtása {Kbt. 67. § (1) b) 
pontja} 

Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i):  
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha  
- nem rendelkezik a vizsgált időszakban 
legalább a becsült értéknek megfelelő 
összegű, bármely megrendelő felé történt 
teljesítésről szóló referenciával, amelynek 
tárgyai megegyeznek a felhívás II.2.1. 
pontjában meghatározottakkal. 
- nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozóan ISO 9001 tanúsítvánnyal, 
vagy a Kbt. 68. § (4) szerinti egyenértékű 
tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékaival. 

III.2.4) Fenntartott szerződések  
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem X 
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem X 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 
Tárgyalás nélküli X   



IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X 
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint X (a részszempontokat 
súlyozással kell megadni) 
Részszempont 
1. Nettó ajánlati ár 
2. Késedelmi kötbér mértéke 
3. Vállalt jótállási időtartam hossza 

Súlyszám 
70 
10 
20 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem X 
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? 
igen X 
Igen válasz esetén 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) X 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 20355/2009 (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/10/28 (év/hó/nap) 
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/03/08 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00 óra 
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X 
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000,- + ÁFA Pénznem: HUF 
A fizetés feltételei és módja: A befizetés átutalással történhet ajánlatkérő a 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett, 10402142-49564948-48571008 
számú, számlájára "Kommunális kisteherautó és tartozékai" felirat feltüntetésével. 
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/03/08 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi 
jelentkezések benyújthatók  
HU X 
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás 
esetén) napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2010/03/08 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra 
Helyszín : 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. I. emelet 15. sz. tárgyaló 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. §. (2) 
bekezdése szerint. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK  
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) nem X 
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ? nem X 



V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.03.19. 10.00 óra 
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.04.09. 
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való 
részvétel feltétele? (adott esetben) igen X 
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 
információk: (adott esetben)  
A dokumentáció árát bizonyító banki bizonylat igazolását követően a 
dokumentáció átvehető az ajánlatkérőnél az „A” melléklet II. pontjában 
meghatározott címen, hétköznapokon hétfőtől-csütörtökig 08 órától 16 óráig, 
pénteken 08 órától 12 óráig (telefonon történő egyeztetéssel), illetve a határidő 
leteltének napján 10.00 óráig. A dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján 
is megszerezhető, a befizetési banki bizonylat csatolása mellett. A dokumentáció 
ellenértékének befizetéséről számla kerül kiállításra. A dokumentáció 
rendelkezésre bocsátása: nyomtatott formában. Az útmutató kérésre elektronikus 
úton is megküldésre kerül. 
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati 
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  
Az értékelés során adható pontszám: 1-10-ig terjed, amely minden rész-szempont 
esetén azonos. 
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati 
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: 
Arányosítással történik a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított 
ajánlásának figyelembevételével. Az 1. rész-szempont esetén fordított arányosítás, 
a 2. és 3. rész-szempontok esetében egyenes arányosítás történik. 
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X 
V.7) Egyéb információk: 
1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaira 
azzal, hogy meg kell jelölni az ajánlatban a közbeszerzésnek azt a részét, 
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg 
nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe; az ajánlattevő által a szerződés 
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, illetve az erőforrást nyújtó szervezetet. 
2) Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek 
kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében 
kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló 
dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldányt 
másolatban. Amennyiben az aláíró meghatalmazott úgy a meghatalmazást 



eredetiben kell csatolni. 
3) Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével 
köti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második 
legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének 
visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 
4) Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt állított össze, a dokumentáció nem 
ruházható át. Konzorcium esetén elegendő egy tagnak megvenni a dokumentációt. 
5) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő ajánlatában nem nyilatkozik a Kbt. 
70.§ (2) és a 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra. 
6) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő nem nyilatkozik a Kbt. 71.§ (3) 
bekezdése alapján arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
7) Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet, melyet az 
ajánlathoz kitöltve kell becsatolni. 
8) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni az ajánlat alapjául szolgáló részletes 
árajánlatot az egyes beszerezni kívánt gépekre, eszközökre nézve. 
9)  Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), amely 
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás 
során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos 
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös 
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal. 
10)  Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi 
kockázat – beleértve a határidőn túli beérkezést is – ajánlattevőt terheli. 
11) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 
összes költség az ajánlattevőt terheli. 
12) Az ajánlatokat zárt csomagolásban, cégszerűen aláírva, tartalomjegyzékkel 
ellátva, nem bontható kötésben, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell 
benyújtani, megjelölve az eredeti és a másolati példányokat. A példányok 
esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az ajánlatot 
folyamatos oldalszámmal kell ellátni, minden tartalommal rendelkező oldalát a 
cégjegyzésben szereplő képviselőnek szignálni kell. A borítékokat az alábbi 
felirattal kell ellátni: „Kommunális kisteherautó és tartozékai beszerzése – Tilos 
felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig” 
13) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján az eljárás során teljes körben biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét. 
14) Ajánlattevőnek nyilatkozatban kell kötelezettséget vállalnia arra nézve, hogy a 
vállalt jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a 
hiba elhárítását és be kell mutatnia ezen vállalását megalapozó szervizelési 
kapacitását is. 
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA : 2010/02/08(év/hó/nap) 
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