ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000625012018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Balatonakali Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Kommunális célgép be

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Balatonakali Község Önkormányzata

Postai cím:
Város:
Egyéb cím adatok:

Balatonakali

Postai irányítószám:

8243

Ország:

Magyarország

Kossuth Utca 45.

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000625012018/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

EKR000625012018

Árubeszerzés
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Kommunális célgép beszerzése {Ügyfél-azonosító:
1005372003}

1 db városi kommunális feladatok ellátására alkalmas célgép - traktor alapú diesel motoros eszközhordozó alapgép - és hozzá
csatlakoztatható munkagépet (1-1 db) – homlokrakodó; gémes padkakasza; markoló/árokásó; vontatható vonólap - leszállítása.
Továbbá 3 db egyéb szükséges tartozékok –mellső emelőmű, mellső TLT, 1+2 körös légfék. A pontos szállítási, minőségi és
teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza. A nyertes ajánlattevő feladata a
gépek/eszközök teljesítés helyére történő szállítása, üzembehelyezése, a kezelőszemélyzet betanítása és a jótállási időn belül a
javítások elvégzése. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része meghatározott gyártmányú vagy eredetű típusú dologra, eljárásra,
vagy védjegyre, szabadalomra ill. tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

150

vagy a teljesítés határideje:

8443 Balatonakali, Kossuth utca 45.

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A célgép műszaki paraméterei, megajánlott funkciók

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

40

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

nettó ajánlati ár (HUF)

60

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő pénzügyi-gazdasági
alkalmassági követelményt. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény: M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) teljesített, a közbeszerzés tárgyával megegyező: legalább 1 db kommunális célgép és csatlakoztatható eszközök szállítására
vonatkozó, max. két adásvételi szerződéssel legalább nettó 10 millió forintos értékű referenciával. Szakmai tevékenység végzésére
vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő szakmai
tevékenység végzésére alkalmassági követelményt.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
Ajánlatkérő nem alkalmazza
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.09.11

EKR000625012018

11:00

óra/perc

Nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
Ajánlatkérő az eljárásánál a Kbt. 21. § (6) bekezdése alapján jár el. Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdésében rögzített, a Miniszterelnökség által
üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai
rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le a tárgyi közbeszerzési eljárást. Gazdasági szereplő az EKR rendszerben (
https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően a tárgyi közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozó „
érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezheti. A Rendelet 11. § (5) bekezdése alapján, ajánlatkérő csak azt tekinti az eljárásban
érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki a tárgyi közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését az EKR-ben jelezte. A célgép műszaki
paraméterei, megajánlott funkciók tekintetében (minőségi szempont) tett vállalások értékelése az alábbi célgépre jellemző releváns
műszaki specifikációk alapján történik (igen/nem válaszok száma). - A légszűrés rendszere: száraz, min. 2 db szűrőbetéttel és belső
biztonsági szűrővel, valamint szűrő eltömődés jelzővel rendelkezik - Sebességváltó-hajtómű: a hidrosztatikus hajtómű minimum két
tartományban fokozatmentes sebességváltoztatású, - A sebesség változtatás módja 2 db különálló lábpedállal (egy az előremenethez,
egy a hátramenethez) történik - A parkfű kasza vágási magasság állítása a vezető fülkéből távvezérelhetően történik. - Síkpadlós fülke

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.09.03

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000625012018

EKR-OT-01556/2018

