AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz
a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe:
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) telefon:
+36 88545165; fax: +36 88545166; e-mail: korosit@vkszrt.hu; attilaherczeg@yahoo.com
honlap: http://www.vkszrt.hu/
b) Közbeszerzési eljárás fajtája, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
indokolása, tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja:
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a tárgyalásos
eljárást a Kbt. 115. § (5) bekezdése teszi lehetővé.
Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal
tárgyalni kíván minden Ajánlattevő beleegyezése esetén együttesen, ennek hiányában az
ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a
szerződéses feltételekről, adott esetben a szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi
fedezetét meghaladó esetben kedvezőbb megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően),
az ajánlati árra tett ajánlatokról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében. A
tárgyalások eredményeként Ajánlattevők Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot
tehetnek (amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő nem határoz meg az eredeti szakmai
tartalomhoz képest többlet feladatokat). A tárgyalások zártkörűek, az egyes tárgyalásokról
jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor
zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 30 napos
ajánlati kötöttsége. Az első tárgyalás megkezdésének tervezett időpontja: 2016. november
16. napja 09:00 óra, a tárgyalás helyszínét Ajánlatkérő kellő időben fogja ismertetni.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését követően nem
tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az
eljárást, amennyiben a beérkezett ajánlati ár megfelelő az Ajánlatkérő rendelkezésére álló
anyagi fedezet mértékének és Ajánlattevők is már az eredetileg benyújtott ajánlatukban
releváns változtatások nélkül elfogadták a szerződéses feltételeket. Ebben az esetben
döntéséről haladéktalanul - faxon vagy elektronikus úton - értesíti az ajánlattevőket, az
ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be.
c) Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek:
Ajánlatkérő
a
dokumentációt
teljes
terjedelmében
elektronikus
úton
(e-mail: korosit@vkszrt.hu; attilaherczeg@yahoo.com adott esetben mammutmail) bocsátja
Ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattételi felhívás megküldésének napján.
d) Közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: 6 db köztéri illemhely üzemeltetése, takarítása Veszprém Megyei Jogú Város
közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében
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Mennyisége: a Vállalkozó nyitvatartási időben köteles gondoskodni a köztéri illemhelyek
folyamatos takarításáról és őrzéséről.
Nyitvatartási időpontok:
1. Kossuth utca (20 emeletes alatt): egész évben minden nap 08:00-19:00-ig
2. Erzsébet sétány: május 1-től október 31-ig minden nap 09:00-18:00-ig
3. Kossuth utca 10: április 1-től október 31-ig minden nap 08:00-19:00-ig
4. Cserhát lakótelep (Belváros): május 1-től október 31-ig 09:00-17:00-ig
5. Kálvin János Park: Rendezvények időpontjában / egyeztetés szükséges
6. Fortuna udvar (konténer WC): Rendezvények időpontjában (utcazene fesztivál) / egyeztetés
szükséges
Az üzemeltetésre átadásra kerülő köztéri illemhelyek:
- Veszprém, Erzsébet sétány (hrsz. 5046)
- Veszprém, Kossuth utca 10 sz.(hrsz. 2)
- Veszprém, Kossuth utca 06. sz. (hrsz. 11)
- Veszprém, Nyugdíjas ház melletti parkoló (hrsz. 2529)
- Veszprém, Kálvin János Park (hrsz. 3057/77)
- Veszprém, Fortuna udvar (konténer WC – MW23 ECO; MW10 ECO)
További információ a műszaki leírásban.
CPV kódok: 90900000-6
e) Szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatásra kerül:
6 db köztéri illemhely üzemeltetése, takarítása Veszprém Megyei Jogú Város
közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében
f) Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: Ajánlatkérő nettó 17.500.000,HUF keretösszeg felhasználásáig köti meg a szerződést.
g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2017. január 02. - 2018. június 30.
vagy a nettó 17.500.000,- HUF keretösszeg értékének elérése.
h) A teljesítés helye:
- Veszprém, Erzsébet sétány (hrsz. 5046)
- Veszprém, Kossuth utca 10 sz.(hrsz. 2)
- Veszprém, Kossuth utca 06. sz. (hrsz. 11)
- Veszprém, Nyugdíjas ház melletti parkoló (hrsz. 2529)
- Veszprém, Kálvin János Park (hrsz. 3057/77)
- Veszprém, Fortuna udvar (konténer WC – MW23 ECO; MW10 ECO)
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i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes Ajánlattevő minden hónap végén az általa
elvégzett tevékenységről számlát köteles kiállítani.
Számla kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számla
ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.
Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: a számla ellenértékének
kifizetési szabályait a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak rendezik.
- A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra.
- Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)
pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően.
- Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az
elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
További információ a szerződéses feltételekben.
j) Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem.
k) A részajánlattétel lehetősége vagy annak lehetősége: a részajánlattétel kizárt.
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés
tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a
részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került,
hogy a rész-ajánlattétel objektíve ugyan lehetséges, annak lehetővé tétele azonban ésszerűtlen
döntés lenne. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő
ajánlattétel lehetőségét.
l) Az ajánlatok értékelési szempontjai:
A legjobb ár-érték arány.
Az értékelési szempontok:
1. Átalány óradíj (nettó HUF/óra)

súlyszám: 100

2. Rendkívüli nyitvatartási időre vonatkozó óradíj (nettó HUF/óra) súlyszám: 10
Mindegyik részszemponton belül az értékelési részpontszámok arányosítással kerülnek
kiszámításra (két tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A
következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek
kiszámításra (két tizedes jegyig), az adható pontszám alsó határa 1, felső határa 10 pont.
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Részszempontok számítása ajánlatonként:
1. Átalány óradíjnál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb átalány óradíjat tartalmazó ajánlat
átalány óradíja/vizsgált ajánlat átalány óradíja)*10*100.
2. Rendkívüli nyitvatartási időre vonatkozó óradíjnál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb
rendkívüli nyitvatartási időre vonatkozó óradíjat tartalmazó ajánlat rendkívüli nyitvatartási
időre vonatkozó óradíja /vizsgált ajánlat rendkívüli nyitvatartási időre vonatkozó
óradíja)*10*10.
Az ajánlatok összpontszáma a részszempontok összege.
m) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az
ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
2. Igazolási mód: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon
kell igazolni a kizáró okok fent nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati
példányban.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldésének napjánál
nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
n) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt
nem állapít meg.
2. Műszaki és szakmai alkalmassági követelmény: a Kbt. 65. § (2) és a Kbt. 115. § (1)
bekezdéseire tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő a műszaki és szakmai alkalmasságra
vonatkozó alkalmassági feltételt, a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés
megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges.
3. A gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság:
irreleváns.
o) Az ajánlattételi határidő: 2016. november 14. napja 10:00 óra.
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p) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:
1. "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt., Iktató / Földszinti nagytárgyaló (8200
Veszprém, Házgyári út 1.)
2. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy db eredeti
példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „6 db köztéri illemhely
üzemeltetése, takarítása VKSZ”, „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható
fel!” „Iktatóban nem bontható fel!” feliratokkal ellátva kell beadni "VKSZ" Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt., Iktató / Földszinti nagytárgyaló (8200 Veszprém, Házgyári út
1.) címre. Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példány scannelt, pdf formátumban CD-re
vagy DVD-re írt fájlját is kéri az ajánlat mellékleteként benyújtani. További információ az
ajánlat formai előírásaira és a scannelt, elektronikus dokumentumokra vonatkozóan a
dokumentációban.
q) Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is
benyújtható-e az ajánlat: az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.
r) Az ajánlatok felbontásának ideje, helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
1. 2016. november 14. napja 10:00 óra.
2. "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt., Földszinti nagytárgyaló (8200
Veszprém, Házgyári út 1.)
3. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen.
s) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a tárgyalások befejezését követő 30 nap.
t) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja:
irreleváns.
u) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: Ajánlatkérő nem igényel ajánlati
biztosítékot.
v) Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: irreleváns.
w) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok: irreleváns.
x) Egyéb előírások:
1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség
Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).
2. Az ajánlatokhoz csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát
és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t eredeti vagy egyszerű
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másolatban. A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott
az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta is.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan (alvállalkozók
igénybevétele- nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Adott esetben a Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodást is csatolni szükséges eredeti
példányban- további információ: Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §a, Kbt. 65. § (6) bekezdése és a Kbt. 115. § (4) bekezdése.
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan
(teljességi nyilatkozat, KKV minősítés).
5. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított.
6. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25.
§ (3)-(4) bekezdései tekintetében) eredeti példányban.
7. Ajánlattevőnek csatolnia kell a tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére,
székhelyére vonatkozó nyilatkozatát (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)ic) alpontjaira tekintettel) eredeti példányban.
8. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §-ára
tekintettel) eredeti példányban.
9. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Szerződéses feltételekre vonatkozó nyilatkozatát eredeti
példányban.
10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: lásd a szerződéses feltételekben.
11. Nyertes Ajánlattevő köteles az üzemeltetett illemhelyekre, valamint az illemhelyek
berendezéseire vonatkozóan feladatának biztosítására felelősségbiztosítást kötni.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a biztosításra vonatkozó nyilatkozatát eredeti példányban.
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a releváns jogszabályok előírásai
szerint kell eljárni.
y) Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. november 02.
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