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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206142-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Sajókaza: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
2015/S 114-206142

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, AK19956,
külterület külterület 082/15., Címzett: Sztupák Péter, Sajókaza 3720, MAGYARORSZÁG.

Telefon:  +36 48312797. Fax:  +36 48312797. E-mail: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 29.5.2015, 2015/S 102-185372)

 
Tárgy:
CPV:34330000, 50112000, 50110000
Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása
A következő helyett:

II.2.1) Teljes mennyiség:
Közúti gépjárművek javítása 2 000 óra -50 % keret időtartamban, közúti gépjárművekhez javítóanyag, fenntartási anyag
beszerzése, gyártmánytól független, karbantartása és műszaki megvizsgálása 24 hónap időtartamra.
A tételes alkatrészeket a dokumentáció tartalmazza, melytő ajánlatkérő –30 %-ban eltérhet.
Ajánlatkérő nettó 15 000 000 HUF keretösszeget határoz meg, melyet opcionálisan az előre nem látható alkatrészigényre
használhat fel, a biztosított kedvezmény felhasználásával.
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk:
A szerződés meghosszabbítható: nem
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
—.
—.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
M2.) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább egy javítóműhellyel:
— a javítóműhely és a központi cím közötti, közúton mért távolság nem haladja meg a 30 km-t;
— az ajánlat tárgyát képező a dokumentációban nevesített gépjárműtípusok javításához, legalább 3 db szerelőaknával és
minimum 10 tonna teherbírású emelővel ellátott tehergépjármű szerelőállással;
— co2 védőgázas hegesztő berendezés;
— hitelesített fékhatásméréssel rendelkező munkaállomás rendelkezzen.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
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—.
IV.2.1) Bírálati szempontok:
Részszempont Súlyszám
1. Rezsióradíj (1 javítási óra nettó díja) 40
2. Az ajánlatban szereplő alkatrészek, valamint a típus független termékek „Mindösszesen” nettó ára 60
3. Az árajánlati táblázatban nem szereplő termékekre a megadott típusokra vonatkozólag alkalmazott kedvezmény
mértéke (%) 10.
VI.3) További információk:
2) Az értékelés módszere: Az értékelésre kerülő ajánlati elemek:
— Rezsióradíj (1 javítási óra díja)
— Az ajánlatban szereplő alkatrészek, valamint a típus független termékek „Mindösszesen” nettó ára
— Az árajánlati táblázatban nem szereplő termékekre a megadott típusokra vonatkozólag alkalmazott kedvezmény
mértéke (%)
A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális
pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással
kerülnek meghatározásra.
Az értékeléskor elért pontszámok a bírálati részszempontokhoz tartozó súlyszámmal való szorzás után ajánlattevőnként
kerülnek összegezésre. A legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. Ajánlatkérő azonos
pontszám esetén a Kbt. 72.§ (2) bekezdése szerint jár el.
Helyesen:

II.2.1) Teljes mennyiség:
Közúti gépjárművek javítása 4 000 óra –50 % keret időtartamban, közúti gépjárművekhez javítóanyag, fenntartási anyag
beszerzése, gyártmánytól független, karbantartása és műszaki megvizsgálása 24 hónap időtartamra
A tételes alkatrészeket a dokumentáció tartalmazza, melytől ajánlatkérő –30 %-ban eltérhet.
Ajánlatkérő nettó 30 000 000 HUF keretösszeget határoz meg, melyet opcionálisan az előre nem látható alkatrészigényre
használhat fel, a biztosított kedvezmény felhasználásával.
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk:
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további
szerződések tervezett ütemezése: 24 hónap
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
P.2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja szerint a biztosítótársasággal kötött szerződést,
valamint a biztosítótársaság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a becsatolt szerződés hatálya a jelen közbeszerzés
tárgya szerinti teljes feladatra kiterjed, és értéke káreseményenként legalább 5 000 000 HUF/kár.
P.2. nem rendelkezik minimum 5 000 000 HUF/kár összegű szakmai felelősségbiztosítással.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
M2.) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább egy javítóműhellyel,
— a javítóműhely és a központi cím közötti, közúton mért távolság nem haladja meg a 30 km-t,
— az ajánlat tárgyát képező a dokumentációban nevesített gépjárműtípusok javításához, legalább 3 db szerelőaknával és
minimum 10 tonna teherbírású emelővel ellátott tehergépjármű szerelőállással,
— hulladék szállító jármű felépítményének levételére alkalmas emelődaruval,
— co2 védőgázas hegesztő berendezés,
— hitelesített fékhatásméréssel rendelkező munkaállomás rendelkezzen.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
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M3.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 15.§ (3) bekezdésének f) pontja alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;
Az igazolás módja:- NKH által kiküldött vagy saját foglalkoztatású vizsgabiztos esetén: a Hatósággal kötött megállapodás
másolatának benyújtásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
— Nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy megfelel a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló
1/1990 (IX. 29) KHVM rendeletben foglalt előírásoknak;
— Csatolja a működési engedély hiteles másolatát.
M3) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezésére áll a teljesítési helyén
— 1 fő saját foglalkoztatású vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által biztosított vizsgabiztos a megajánlott rész(ek)ben
megadott járművek műszaki vizsgáztatásához,
Csatolja a működési engedély hiteles másolatát.
Az ajánlattevő csatolja a szolgáltatás végzésére vonatkozó, akkreditált szervezet által tanúsított érvényes ISO 9001:2008;
minőségbiztosítási rendszer tanúsítványát.
IV.2.1) Bírálati szempontok:
Részszempont Súlyszám
1. Rezsióradíj (1 javítási óra nettó díja) 40.
2. Az ajánlatban szereplő alkatrészek, valamint a típus független termékek „Mindösszesen” nettó ára 50.
3. Az árajánlati táblázatban nem szereplő termékekre a megadott típusokra vonatkozólag alkalmazott kedvezmény
mértéke (%) 10.
4. Kiszállási Rezsióradíj (1 javítási óra nettó díja) 10.
5. Fizetési határidő (min 15 nap max. 180 nap) 20.
VI.3) További információk:
2) Az értékelés módszere: Az értékelésre kerülő ajánlati elemek:
— Rezsióradíj (1 javítási óra díja)
— Az ajánlatban szereplő alkatrészek, valamint a típus független termékek „Mindösszesen” nettó ára
— Az árajánlati táblázatban nem szereplő termékekre a megadott típusokra vonatkozólag alkalmazott kedvezmény
mértéke (%)
— Kiszállási Rezsióradíj (1 javítási óra nettó díja)
— Fizetési határidő (min 15 nap max. 180 nap)
A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális
pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással
kerülnek meghatározásra.
Az értékeléskor elért pontszámok a bírálati részszempontokhoz tartozó súlyszámmal való szorzás után ajánlattevőnként
kerülnek összegezésre. A legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. Ajánlatkérő azonos
pontszám esetén a Kbt. 72.§ (2) bekezdése szerint jár el.


