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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220297-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék
2010/S 143-220297
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Zala Megyei Kórház
Zrínyi M. u. 1.
Figyelmébe: Verebélyi Miklós
8900 Zalaegerszeg
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 92507500-1294
E-mail: kozbeszerzes.bes@zmkorhaz.hu
Fax +36 92507512
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.zmkorhaz.hu
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: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Költségvetési szerv
Egészségügy
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
Szállítási szerződés.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Zala Megyei Kórház Élelmezési osztály; MAGYARORSZÁG 8900 Zalaegerszeg-Pózva,
Külsőkórház u. 1.
NUTS-kód HU223

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk
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II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Tej és tejtermékek beszerzése.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
15500000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Tej és tejtermékek beszerzése (67 400 liter, 291 950 darab, 7 950 kg, 8 050 doboz / 12 hónap). A
megrendelésre kerülő mennyiség az ajánlati dokumentációban foglaltaktól - 30 %-kal eltérhet.

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 18 (a szerződés megkötésétől számítva)
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Hibás és késedelmes teljesítésből adódó kötbér feltételei: a kötbér mértéke minden hibásan teljesített szállítás
esetén 50 000 HUF, illetve minden késedelmes napra 10 000 HUF/nap.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a termékek ellenértékét a tárgyhónapot követően utólag ajánlattevő által kiállított ajánlatkérő által
igazolt számla alapján, a teljesítéstől számított 30 naptári napon belüli átutalással egyenlíti ki, a Kbt. 305. §
(3) bekezdésében előírtaknak megfelelően. Az ajánlattevő ennél kedvezőbb fizetési feltételeket is ajánlhat.
Ajánlatkérő hivatkozik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ra.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy

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 eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésben,
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak,
— Kizárásra kerül Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62 .§ (1) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
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— Ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
illetve erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az ajánlatában írásban kell
nyilatkoznia, illetve jogosult igazolni, hogy nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok,
— A Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) és
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve
erőforrást nyújtó szervezetnek nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. §
(2)-(5) és a 63/A § (1) bekezdéseinek megfelelően kell igazolnia - ha ezt ajánlatában nem igazolta - hogy nem
állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és 10 % feletti
alvállalkozó csatolja:
g.1.) ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot, (eredeti vagy hiteles másolat) az alábbi
tartalommal: számlanyitás időpontja, volt-e sorban állás a nyilatkozat kiállítását megelőző egy évben, ha volt
mikor és mennyi ideig.
g.2.) 2009. évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolót, mérleg és eredmény kimutatást
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója alkalmatlan ha:
g.1.1.) számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző egy évben 30 napot meghaladó sorban állás volt.
g.2.1.) 2009-ben a mérleg szerinti eredménye negatív volt

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozónak csatolni kell:
m.1.) 2008-2009. évi legjelentősebb szállításainak ismertetését Kbt. 67. § (1) a) pont és 68. § (1) bekezdésnek
megfelelően fejezetenként
m.2.) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó ISO-9000, vagy annak megfelelő minőségbiztosítási rendszer
meglétét tanúsító érvényes tanúsítvány hiteles másolatát, vagy a Kbt. 68.§ (1) bekezdésnek megfelelő egyéb
igazolást
m.3) a Kbt. 67. § (1) bekezdés b) pontja alapján - a megajánlott áru jellegének megfelelő - szállítására alkalmas,
érvényes engedéllyel rendelkező szállítóeszközeinek bemutatását
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Az Ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozó alkalmatlan, ha:
m.1.1.) nem rendelkezik 2008-2009. évre vonatkozóan összesen minimum 2 db külön-külön minimum 20 000
000 HUF értékű szállítási referenciával
m.2.1) nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsított, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
ISO-9000-es vagy annak megfelelő minőségirányítási rendszerrel, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedésekkel.
m.3.1) nem rendelkezik legalább 2 db - a megajánlott áru (tej, tejtermékek) jellegének megfelelő - érvényes
engedéllyel rendelkező szállító eszközzel

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

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
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
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (nettó Ft). Súlyszám 20
2. Soron kívüli (sürgős) kiszállítás ideje (óra). Súlyszám 5
3. Ártartás időtartama (hónapokban). Súlyszám 3
4. Fizetési határidő (naptári nap). Súlyszám 1

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?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 7.9.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fenti érték bruttóban értendő. A dokumentáció a rendelkezésre bocsátó
Zala Megyei Kórház Magyarországi Volksbank Zrt-nél vezetett 14100347-11254349-01000008-as számú
bankszámlára történt befizetés igazolása ellenében kerül átadásra.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
7.9.2010 - 10:00

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 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 7.9.2010 - 10:00
Hely
Zala Megyei Kórház MAGYARORSZÁG 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. Rendelőintézet IV. em. 428-as
terem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
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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. Hiánypótlást ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a alapján biztosít.
2. Az eredményhirdetés időpontja: 5.10.2010 (10:00).
3. Szerződéskötés tervezett időpontja: 26.10.2010.
4. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra át nem ruházható.
5. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként 1-10. A részszempontokon belül arányosítással
történik az értékelés, a KT 2/2004-es módosított ajánlásának A/1/b módszere szerint. A legjobb ajánlat
az értékelési pontszám maximumát kapja, az ettől eltérő ajánlatok a legkedvezőbbtől való eltérésének
arányával kapnak kevesebb pontszámot. A résszempontokra adott pontszámok a hozzá tartozó súlyszámokkal
felszorzásra kerülnek.
6. Az ajánlathoz csatolni kell aláírási címpéldányt, és a jelenlegi cégállapotot bemutató ajánlatételi határidő
lejártát megelőző 60 napnál nem régebben készült Cégkivonatot.
7. - Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdések szerint.
— Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdéseire hivatkozva.
8. Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők minősítési szempontjaihoz képest szigorúbban határozza meg.
9. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció a befizetés
igazolása ellenében kerül átadásra, hivatkozva a Kbt. 54. § (4) bekezdésére, munkanapokon 9:00-tól 12:00
óráig, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00-10:00 óráig a Beszerzési és készletgazdálkodási osztályon.
("I" épület)
10. A dokumentációt Zala Megyei Kórház. részére faxon eljuttatott kérelemnek (mely tartalmazza ajánlattevő
nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail címét és a kontakt személy nevét), az ajánlattételi határidő
lejártáig történő kézhezvétele esetén elektronikus, illetve postai úton is eljuttatja ajánlattevők részére.
11. Szállítási feltételek: a szállításnak hétfőtől péntekig naponta reggel 6:00 óráig kell megtörténnie az
Élelmezési osztály rendelése alapján.
12. Ajánlattevő részletesen mutassa be az érvényes engedéllyel rendelkező raktárát, telephelyét/telephelyeit.

VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. §-ában foglaltak
szerint.
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VI.4.3)

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

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
22.7.2010
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