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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264603-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Ólmozatlan benzin
2010/S 173-264603
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
Asztalos Sándor u. 4.
Kapcsolattartó: Beszerzési Jogi Csoport
Figyelmébe: Ludvigné Paczolay Ildikó
1087 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14554100-565
E-mail: paczolayi@fcsm.hu
Fax +36 14554253
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Kerepesi út 21. V. épület 113. szoba
Kapcsolattartó: Beszerzési Jogi Csoport
Figyelmébe: Ludvigné Paczolay Ildikó
1087 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14554100-565
E-mail: paczolayi@fcsm.hu
Fax +36 14554253
Internet: www.fcsm.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Kerepesi út 21. V. épület 113. szoba
Kapcsolattartó: Beszerzési Jogi Csoport
Figyelmébe: Ludvigné Paczolay Ildikó
1087 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14554100-565
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E-mail: paczolayi@fcsm.hu
Fax +36 14554253
Internet: www.fcsm.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Közintézmény
Egyéb Szennyvízelhelyezés és kezelés
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Üzemanyag szállítása az FCSM Zrt. részére 2010-2012.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Az FCSM Zrt. székhelye és telephelyei.
NUTS-kód HU102

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés keretében tankautós üzemanyag szállítása és üzemanyag biztosítása kártyás rendszerű
töltőállomási kiszolgálással a 2010-2012. évben.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
09132100, 09134000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
1. rész: 1 400 000 liter + 50 % MSZ EN 590:2009 szabvány szerinti normál gázolaj és 32 000 liter + 50 % MSZ
EN 228:2009 szabvány szerinti ESZ 95 motorbenzin
2. rész: 725 000 liter + 50 % MSZ EN 590:2009 szabvány szerinti normál gázolaj, 25 000 liter + 50 % MSZ
EN 590: 2009 szerinti téli (mély dermedésű) gázolaj, valamint 2 000 liter + 50 % MSZ EN 228:2009 szabvány
szerinti ESZ 95 motorbenzin

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 8.12.2010. befejezés 31.12.2012
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A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Tankautós üzemanyag szállítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Tankautós üzemanyag szállítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
09132100, 09134000

3)

MENNYISÉG
1 400 000 liter + 50 % MSZ EN 590:2009 szabvány szerinti normál gázolaj és 32 000 liter + 50 % MSZ EN
228:2009 szabvány szerinti ESZ 95 motorbenzin

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 8.12.2010. Befejezés 31.12.2012

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
1.) Ajánlattevő csatolja ajánlatához nettó és bruttó árainak naprakész elérhetőségét biztosító on-line rendszer
bemutatását leíró formában.

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Üzemanyag biztosítása kártyás rendszerű töltőállomási kiszolgálással
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Üzemanyag biztosítása kártyás rendszerű töltőállomási kiszolgálással.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
09132100, 09134000

3)

MENNYISÉG
725 000 liter + 50 % MSZ EN 590:2009 szabvány szerinti normál gázolaj, 25 000 liter + 50 % MSZ EN 590:
2009 szerinti téli (mély dermedésű) gázolaj, valamint 2 000 liter + 50 % MSZ EN 228:2009 szabvány szerinti
ESZ 95 motorbenzin

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 8.12.2010. Befejezés 31.12.2012

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
1.) A szükséges üzemanyagkártyák várható száma tájékoztató jelleggel 85 darab. Ajánlattevő fenntartja a jogot,
hogy a kártyák itt megjelölt számától eltérjen.
2.) Ajánlattevő csatolja ajánlatához - nyilatkozatát a megajánlott töltőállomások alkalmasságáról
nehézgépjárművek fogadására, - nyilatkozatát a megajánlott kártyákról, - nyilatkozatát a megajánlott
üzemanyagkártyák Magyarországon kívüli, egyéb európai országokban működő töltőállomásokon
fizetőeszközként történő elfogadásáról, - nettó és bruttó árainak naprakész elérhetőségét biztosító on-line
rendszer bemutatását leíró formában.
3.) Ajánlattevő csatolja ajánlatához üzemanyagkártyáira vonatkozó Általános Szerződési feltételeit és
Üzletszabályzatát.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
1. rész:
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Késedelmi kötbér: mértéke késedelmes naponként a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 1 %-a,
de legfeljebb az adott megrendelés teljes nettó összegének 10 %-a.
1-2. rész:
Hibás teljesítési kötbér: a szállítónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege az adott megrendelés
teljes nettó összegének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nem teljesítés esetén a kötbér összege a szerződés nemteljesítéssel érintett része nettó
értékének 10 %-a.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő kiköti, hogy előleget nem fizet.
Tankautós szállítás esetén a benyújtott számlát az ajánlatkérő - szabályszerűen kiállított számla ellenében - az
igazolt teljesítéstől számított 30. napon, vagy az azt megelőző munkanapon banki átutalással rendezi a Kbt.
305. § (3) bekezdés alapján.
Üzemanyagkártyás rendszerű tankolás esetén nyertes ajánlattevő 15 naponta állít ki összesítő számlát az
időszak teljesítéseiről. Minden hónapban a tárgyhó 1-14. napi teljesítéseiről, és a tárgyhó 15. napjától tárgyhó
utolsó napjáig történt teljesítésekről. A 15 naponta utólag benyújtott számlát az ajánlatkérő - szabályszerűen
kiállított számla ellenében - a számlázási időszak utolsó naptári napjától számított 30. napon, vagy az azt
megelőző munkanapon banki átutalással rendezi a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § - át ajánlatkérő alkalmazni köteles.
A számlázás minden esetben a teljesítés időpontjában érvényes egységárak figyelembe vételével történik.
Tankautós szállítás esetén a számlázás alapja a 15 °C hőmérsékletre kompenzált mennyiség.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő nem követeli meg a nyertes ajánlattevőktől közös gazdasági társaság létrehozását, de
együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek külön nyilatkozatban
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások
teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a 60. § (1) bekezdés a)-h)
pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a 61. § (1) bekezdés d)
pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés hatálya alá tartozás kizáró okot jelent.
Ajánlattevőnek - közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek - és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) pontja
szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek.
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. §
(1) bekezdés d) pontja hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8
napon belül kell a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/(A) § (1) bekezdése szerint igazolnia, hogy nem tartozik a
60. § (1) bekezdés, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá, ha ezt ajánlatában nem igazolta.
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A benyújtandó igazolásoknak, nyilatkozatoknak - kivéve a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
igazolásoknak - a TED-ben történő megjelenésének napját megelőző 90 napnál nem régebbinek, eredeti vagy
hitelesített másolati példánynak kell lenniük.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az ajánlattevő
alkalmasságát igazolhatja az ajánlattevő, illetve a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal (egyszerű másolat), a következő tartalommal:
— számlaszám feltüntetése,
— mióta vezeti a számlá(ka)t,
— a számlá(ko)n az eljárást megindító hirdetmény TED-ben történő megjelenésének napját megelőző 12
hónapban volt-e 10 napot meghaladó sorban állás.
2. Ajánlattevő, illetve a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó alkalmasságát igazolhatja az előző 3
lezárt üzleti év teljes, illetve a közbeszerzés tárgyának (üzemanyag szállítás tankautós illetve kártyás formában)
nettó forgalmára vonatkozó nyilatkozatával.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni a Kbt. 65. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4. § 3/E. pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha az eljárást megindító hirdetmény TED-ben történő megjelenésének napját megelőző 12
hónapban bármely pénzforgalmi számláján előfordult 10 napot meghaladó sorban álló tétel. (Kbt. 66. § (1)
bekezdés a) pontja alapján).
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, akinél a teljes,
illetve a közbeszerzés tárgyának nettó forgalma az előző 3 lezárt üzleti évben összesen nem éri el
— az első rész tekintetében tankautós üzemanyag szállítására vonatkozóan a nettó 290 000 000 HUF-ot,
— a második rész tekintetében üzemanyag kártyás rendszerű töltőállomási kiszolgálására vonatkozóan a nettó
161 000 000 HUF-ot.
Az ajánlattevőnek és a tíz százalékot megahaldó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve
a közös ajánlattevőknek a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek közül az elsőnek külön-külön kell
megfelelniük, a második pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek tekintetében együttesen is
megfelelhetnek.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevő vagy Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja az előző 3 évben (2007-2009.)
teljesített szállításainak ismertetését [teljesítés ideje, szerződést kötő másik fél, szállítás tárgya (üzemanyag
megnevezése, kiszolgálás módja) ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más
adatmegjelölése, utalás a teljesítés szerződésszerűségére)] [Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont].
2. Ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója mutassa be műszaki-technikai
felszereltségét
a) az első rész tekintetében az üzemanyag szállítására használni kívánt közúti szállítóeszközeire vonatkozó, a
dokumentációban szereplő adatlap kitöltésével
b) a második rész tekintetében kártya elfogadásra alkalmas üzemanyagtöltő állomásai vonatkozásában a
dokumentációban szereplő, az üzemanyagkutakra vonatkozó adatlap, illetve nyilatkozat kitöltésével.
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3. Ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója alkalmasságát igazolhatja a minőség
biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával, illetve tanúsítványa egyszerű másolatának csatolásával.
[Kbt. 67. § (1) bekezdés b) pont]
4. Ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja a megajánlott termékekre
vonatkozó MSZ EN 228:2009 ESZ 95 benzin és MSZ EN 590:2009 gázolaj szabványnak való megfelelést
alátámasztó tanúsítvány, vagy azzal mindenben egyenértékű elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezettől származó tanúsítvány egyszerű másolatát. [Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pont.]
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni a Kbt. 65. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4. § 3/E. pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
1. Alkalmatlan az ajánlattevő vagy Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha nem rendelkezik az
előző 3 évben (2007-2009.) összesen
— az első rész tekintetében legalább nettó 290 000 000 HUF, vagy 1 432 000 liter tankautós üzemanyag
szállításra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
— a második rész tekintetében legalább nettó 161 000 000 HUF, vagy 752 000 liter üzemanyag biztosítására
kártyás rendszerű töltőállomási kiszolgálásra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő vagy Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha nem rendelkezik:
a) az első rész vonatkozásában legalább 1 darab, minimum 15 000 liter űrtartalmú, MKEH által hitelesített,
15ºC-ra hőkompenzált átfolyásmérővel, szivattyúval, gázleválasztóval és hordótöltő tömlővel felszerelt,
regiszterbizonylat nyomtatására alkalmas tankautóval.
b) a második rész vonatkozásában Ajánlatkérő Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep és a Csomádi Iszaplerakó
Telep közötti útvonalon, közúton mindkét irányban számított 3 km-es körzeten belül, illetve a Dél-pesti
Szennyvíztisztító Telep 7 km-es sugarú körzetében legalább 1-1 darab, kártyaelfogadásra alkalmas
töltőállomással, amelyek alkalmasak nyerges vontatós járművek fogadására is.
3. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha nem rendelkezik
ISO 9001, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, illetve azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal, illetve minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival.
4. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha az általa
megajánlott termék nem rendelkezik a Magyar Szabvány szerint az ESZ 95 motorbenzinre vonatkozóan
MSZ EN 228:2009 és a gázolajra vonatkozó MSZ EN 590:2009 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal,
illetve bármely nemzeti rendszerben akkreditált, elismert tanúsító szervezettől származó ezzel egyenértékű
tanúsítvánnyal.
Az ajánlattevő és a tíz százalékot megahaldó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetve a közös
ajánlattevők a műszaki és szakmai alkalmassági feltételnek együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
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IV.1)

AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 18.10.2010 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
18.10.2010 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18.10.2010 - 11:00
Hely
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. MAGYARORSZÁG 1087 Budapest, Kerepesi út 21. V. épület 110. szoba.
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek és szervek képviselői.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az ajánlathoz csatolni kell:
— ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak az ajánlattételi határidő
időpontját megelőző 90 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatának (ha a letelepedés szerint nem rendelkezik
"cégkivonat" elnevezésű dokumentummal, csatoljon olyan dokumentum(ok)at, amely(ek)nek tartalma a hatályos
magyar jogszabályok szerinti cégkivonattal megegyező) egyszerű másolati példányát,
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— ajánlattevőnek illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak - amennyiben
változásbejegyzés van folyamatban - a változásbejegyzés iránti kérelem egyszerű másolati példányát,
— ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is
tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát,
— ajánlattevő illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja nyilatkozatát valamennyi
pénzintézeti számlát vezető pénzügyi intézményére vonatkozóan,
— a nevében kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának ennek
hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát,
— a szerződéstervezete(ke)t kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal.
2. Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát:
— a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra,
— a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjára, valamint a (3) bekezdésre vonatkozóan.
3. Az ajánlati árat a felolvasólapon, a dokumentációban részletezett módon, nettó magyar forintban (nettó HUF)
kell megadni.
4. A dokumentációt ajánlatkérő a Kbt. 74. § (4) bekezdése alapján térítésmentesen és teljes terjedelemben
közvetlenül elektronikus úton teszi hozzáférhetővé az ajánlattevők számára. A dokumentáció a http://
www.fcsm.hu/content/index.php/145 oldalról letölthető, azonban szükséges ajánlattevő egyidejű jelzése az
eljárásban való részvételre vonatkozóan, amit megtehet adatainak (név, cím, telefon, telefax, e-mail cím) a
paczolayi@fcsm.hu e-mail címre történő megküldésével. A Dokumentáció átvétele (megkérése) az eljárásban
való részvétel feltétele.
5. Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat kettős zárt csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti
és 2 másolati), állagsérelem nélkül megbonthatatlanul, egy kötetben kötve, vagy fűzve, fedőlapján a
kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásával kell benyújtani. Az ajánlati példányon fel kell tüntetni,
hogy "eredeti", vagy "másolati" példány. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti
példány tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat (tartalommal bíró) oldalanként szignálva kell benyújtani. Az ajánlat
lezárt csomagolását a következő címzéssel kell ellátni " Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére üzemanyag
beszerzése." "A hivatalos bontási eljárásig (18.10.2010-ben 11:00) nem bontható fel". Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemény elvesztéséből, vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 91. § (2) bekezdését.
7. Ha az ajánlati felhívásban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a
közbeszerzés tárgyának vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette
szükségessé és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi és gazdasági,
valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
9. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján teljes körű hiánypótlási
lehetőséget biztosít.
10. Az eredményhirdetés időpontja: 17.11.2010 (11:00). Helyszín: Fővárosi Csatornázás Művek Zrt. hivatalos
helyisége, Kerepesi út 21. V. épület 110. szoba.
11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 8.12.2010.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
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1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778
VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
3.9.2010
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