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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302203-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Békéscsaba: Ipari konyhai berendezések

2010/S 198-302203

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Békés Megyei Önkormányzat
Derkovits sor 2.
Figyelmébe: Bornné Dr. Stefkovics Valéria területfejlesztési osztályvezető
5600 Békéscsaba
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 66441549
E-mail: bmtt@bekesmegye.hu
Fax  +36 66540640
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.bekesmegye.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipoly u. 1/A.
Figyelmébe: Nagy László
6000 Kecskemét
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 76402609/206690685
E-mail: nagy.laszlo@dafkft.hu
Fax  +36 76504391
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipoly u. 1/A.
Figyelmébe: Dr. Halász Erik
6000 Kecskemét
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 76402609/202503650
E-mail: dr.halasz.erik@dafkft.hu
Fax  +36 76504391
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipoly u. 1/A.
Figyelmébe: Nagy László
6000 Kecskemét

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302203-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:bmtt@bekesmegye.hu
www.bekesmegye.hu
mailto:nagy.laszlo@dafkft.hu
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MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 76402609/206690685
E-mail: nagy.laszlo@dafkft.hu
Fax  +36 76504391

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
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

Békés Megyei Önkormányzat 3 szociális intézményében megvalósuló konyharekonstrukció keretén belül
konyhai gépek, berendezések beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG 5630 Békés, Farkas Gy. u. 2., 5540 Szarvas, Rákóczi u. 25., 5800
Mezőkovácsháza, Tanya 36.
NUTS-kód HU332

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 a Békés Megyei Önkormányzat három szociális intézményében megvalósuló
konyharekonstrukció keretén belül konyhai gépek, berendezések beszerzésére.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
39314000, 39711100, 39711200

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Békés Megyei Önkormányzat három szociális intézményében megvalósuló konyharekonstrukció keretén belül
konyhai berendezések beszerzése.
1. rész - Békési Hajnal István Idősek Otthona főzőkonyha rekonstrukció - Békés - 2000 adag, (t5)
Főzőtér:
— 5 db 300 literes indirekt fűtésű gázüzemű főzőüst,
— 2 db 80 literes billenő serpenyő, gázüzemű,
— 1 db négyégős gáztűzhely,

mailto:nagy.laszlo@dafkft.hu
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— 1 db négyégős zártlángú gáztűzhely,
— 2 db 20 tálcás gázüzemű kombi sütő, pároló, 20xGN1/1 edény részére,
— 1 db + regálkocsi,
— 1 db 10 tálcás gázüzemű kombi sütő, pároló + alépítmény, 10xGN1/1 edény részére,
— 1 db automata vízlágyító a sütő, párolóhoz,
— 1 db RM fali polc 1500x300, hátsó felhajtással,
— 1 db RM nyitott faliszekrény 1500x300x600,
— 1 db RM tolóajtós faliszekrény 1500x300x600,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 3 db elszívó ernyő blokksor fölé 2250x2000, hőálló beépített világítással,
— 2 db elszívó ernyő kombik + zsámolyok fölé 2900x1200, hőálló beépített világítással.
Hidegkonyha:
— 1 db hűtött munkaasztal 2 db ajtós és 1 db fiókos blokkal, GN méretű, 1700x700,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM kétmedencés nagykonyhai mosogató 1200x600,
— 1 db RM fali polc 1500x300, hátsó felhajtással,
— 2 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 700 literes, GN méretű,
— 1 db RM szeletelő gép 250 mm-es szeletelő tárcsa átmérővel.
Hús előkészítő:
— 2 db RM munkaasztal alsó polccal 1500x700,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM hárommedencés mosogató 1800x700,
— 1 db csepegtetős falipolc, 1200x300, hátsó felhajtással,
— 1 db RM munkaasztal alsó polccal és fiókkal 1500x700,
— 1 db Hústőke, polipropilén betéttel,
— 1 db húsdaráló150 kg / óra.
Szállítóedény tároló-mosogató:
— 2 db kétmedencés mosogató (goliát) 1800x900x 850,
— 5 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 1500x500x1800,
— 1 db RM asztal, fiókkal 1200x600.
Hűtőkamrák:
— 2 db hűtőkamra belső polccal 3300x1500x2272,
— 2 db mélyhűtőkamra belső polccal 2000x1800x2272,
— 1 db mélyhűtőkamra belső polccal 2300x3200x2272,
— 1 db hűtőkamra belső polccal 3100x2200x2272.
Zöldség előkészítő:
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM hárommedencés mosogató 1800x700,
— 1 db csepegtetős falipolc, 1400x300, hátsó felhajtással,
— 1 db RM munkaasztal alsó polccal 1500x700,
— 1 db zöldség szeletelő gép tárcsakészlettel.
Fehér mosogató:
— 1 db RM kétmedencés mosogató befutóasztalnak 1200*750*850, hátsó felhajtással, befutó asztalnak
kialakítva,
— 1 db RM kifutóasztal 1000*750*850,
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— 1 db RM kétmedencés nagykonyhai mosogató befutóasztalnak 1200*750*850, hátsó felhajtással, befutó
asztalnak kialakítva,
— 1 db RM kifutóasztal 1200*750*850,
— 2 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 1500x500x1800.
Tálaló:
— 1 db RM munkaasztal 2900*600*850,
— 2 db 3 Gn 1/1-es melegentartó kocsi.
Fekete mosogató:
— 2 db kétmedencés mosogató (goliát) 900x1800x 850,
— 4 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 1500x500x1800,
— 1 db RM fedőtartó.
Egyéb:
— 3 db asztali mérleg, 15 kg méréshatárral,
— 1 db merülő mixer, 350 mm hosszú rúddal,
— 2 db áruszállító kocsi 1000x600,
— 4 db tálcaszállító kocsi GN1/1 méretű tálcák részére,
— 3 db műanyag raklap, élelmiszer tárolásra alkalmas,
— 8 db RM semleges lehúzózsámoly 500x500x500,
— 5 db RM regálkocsi pékáru tárolására,
— 6 db mágneses késtartó, 1000 mm hosszú,
— 2 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 1500 literes,
— 1 db asztali cutter.
Hulladékos:
— 1 db kétmedencés mosogató (goliát) 1800x900x850,
— 3 db műanyag raklap, élelmiszer tárolásra alkalmas.
2. rész - Szarvasi Idősek Otthona, Főzőkonyha rekonstrukció - Szarvas - 1200 adag, (t4)
Főzőtér:
— 5 db 300 literes indirekt fűtésű gázüzemű főzőüst,
— 1 db 80 literes billenő serpenyő, gázüzemű,
— 1 db 4 égős gáztűzhely,
— 1 db semleges blokkasztal,
— 1 db 20 tálcás gázüzemű kombi sütő, pároló, 20xGN1/1 edény részére,
— 1 db + regálkocsi,
— 1 db 10 tálcás kombi sütő, pároló, gázüzemű, GN1, 10xGN1/1 edény részére + alépítmény,
— 1 db automata vízlágyító a sütő, párolóhoz,
— 1 db RM fali polc 1500x300, hátsó felhajtással,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 2 db elszívó ernyő blokksor fölé 2550x2000, hőálló beépített világítással,
— 2 db elszívó ernyő kombik + zsámolyok fölé 2250x1200, hőálló beépített világítással,
— 1 db 10 tálcás sokkoló.
Hidegkonyha:
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM kétmedencés nagykonyhai mosogató 1200x600, mosogató, hátsó felhajtással,
— 2 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 700 literes, GN méretű.
Hús előkészítő:
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— 1 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 1500 literes, GN méretű,
— 1 db RM nagykonyhai mélyhűtőszekrény, 700 literes, GN méretű,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db csepegtetős fali polc, 1200x300, hátsó felhajtással,
— 1 db RM munkaasztal alsó polccal és fiókkal 1600x800,
— 1 db hústőke, polipropilén betéttel.
Szállítóedény tároló-mosogató:
— 4 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 2000x500x1800,
— 1 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 1500x500x1800.
Hűtőkamrák:
— 1 db hűtőkamra belső polccal 2200x3000x2100,
— 1 db mélyhűtőkamra belső polccal 2200x3000x2100.
Tálaló:
— 2 db lábakon álló melegen tartó 1 szintes leheletvédővel, 1500x700x850,
— 1 db semleges pult tolóajtóval 1300x700x850,
— 1 db tálcacsúszda 4400x300.
Zöldség előkészítő:
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM kétmedencés mosogató 1200x600.
Fehér mosogató:
— 1 db mosogatógép tányérmosogató,
— 1 db mosogatógép kifutó asztal, 11x750x850,
— 1 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 2000x500x1800,
— 1 db mosogatógép. Áttoló rendszerű.
Fekete mosogató:
— 2 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 2000x500x1800.
Egyéb:
— 10 db szinterezett raktári állvány, 1000x500x1800,
— 1 db zöldség szeletelő gép 10 db tárcsával,
— 3 db asztali mérleg, 15 kg méréshatárral,
— 1 db merülő mixer, 350 mm hosszú rúddal,
— 2 db áruszállító kocsi 1000x600,
— 4 db tálcaszállító kocsi GN1/1 méretű tálcák részére.
Hűtő tároló:
— 1 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 1 500 literes, GN méretrendszer,
— 2 db RM nagykonyhai mélyhűtőszekrény, 700 literes, GN méretű.
3. rész - Pszichiátriai Betegek Otthona, Főzőkonyha rekonstrukció - Mezőkovácsháza - 800 adag,(t4)
Főzőtér:
— 3 db 300 literes indirekt fűtésű gázüzemű főzőüst,
— 2 db billenő serpenyő, gázüzemű, 80 literes,
— 1 db semleges blokkasztal,
— 1 db 10 tálcás kombi sütő, pároló, gázüzemű, GN1 + alépítmény, 10xGN1/1 edény részére,
— 1 db automata vízlágyító a kombi sütő, párolóhoz,
— 3 db RM munkaasztal hátsó felhajtással és alsó polccal,
— 2 db RM fali polc, hátsó felhajtással,
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— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 2 db elszívó ernyő blokksor fölé, hőálló beépített világítással,
— 1 db elszívó ernyő a sütősor fölé, hőálló beépített világítással,
— 1 db áruátvevő mérleg, digitális, 250 kg.
Hidegkonyha:
— 2 db RM fali polc, hátsó felhajtással,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM kétmedencés nagykonyhai mosogató, hátsó felhajtással,
— 2 db RM munkaasztal alsó polccal,
— 4 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 700 literes, GN méretű.
Hús előkészítő:
— 2 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 700 literes, GN méretű,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM hárommedencés mosogató,
— 1 db csepegtetős fali polc, hátsó felhajtással,
— 1 db RM munkaasztal alsó polccal és fiókkal,
— 1 db hústőke, polipropilén betéttel,
— 1 db húsdaráló 125 kg / óra.
Szállítóedény tároló-mosogató:
— 2 db kétmedencés mosogató (goliát),
— 2 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal, 2000*500*1800,
— 2 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal, 1500*500*1800,
— 1 db 2 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal, 1200*500*1800.
Hűtőkamrák:
— 1 db hűtőkamra belső polccal 2200*3000*2272.
Zöldség előkészítő:
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM hárommedencés mosogató,
— 1 db csepegtetős fali polc, hátsó felhajtással.
Fekete mosogató:
— 2 db kétmedencés mosogató (goliát),
— 1 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal.
Hűtőtér:
— 1 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 700 literes, GN méretű,
— 1 db RM nagykonyhai mélyhűtőszekrény, 700 literes, GN méretű,
— 1 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 1500 literes, GN méretrendszer.
Egyéb:
— 10 db szinterezett raktári állvány,
— 1 db zöldség szeletelő gép 10 db tárcsával,
— 3 db asztali mérleg, 15 kg méréshatárral,
— 1 db merülő mixer, 350 mm hosszú rúddal,
— 2 db áruszállító kocsi 1000x600,
— 2 db tálcaszállító kocsi GN1/1 méretű tálcák részére,
— 7 db műanyag raklap, élelmiszer tárolásra alkalmas.
Tálaló:
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— 1 db lábakon álló melegen tartó 1 szintes leheletvédővel.
Fehér mosogató:
— 1 db mosogatógép befutó asztal 3 medencével, hátsó felhajtással,
— 1 db mosogatógép, áttoló rendszerű, 500 tányér/óra kapacitású,
— 1 db mosogatógép kifutó asztal.
Személyzeti étkező:
— 1 db kézmosó, csapteleppel,
— 1 db kétmedencés mosogató, csapteleppel, hátsó felhajtással,
— 2 db csepegtetős fali polc, hátsó felhajtással.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS Békési Hajnal István Idősek Otthona főzőkonyha rekonstrukció - Békés - 2000 adag, (t5)

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Idősek Otthona főzőkonyha rekonstrukciója
MAGYARORSZÁG 5630 Békés, Farkas Gy. u. 2., 6532/4 hrsz. helyszínen.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39314000

3) MENNYISÉG
Főzőtér:
— 5 db 300 literes indirekt fűtésű gázüzemű főzőüst,
— 2 db 80 literes billenő serpenyő, gázüzemű,
— 1 db négyégős gáztűzhely,
— 1 db négyégős zártlángú gáztűzhely,
— 2 db 20 tálcás gázüzemű kombi sütő, pároló, 20xGN1/1 edény részére,
— 1 db + regálkocsi,
— 1 db 10 tálcás gázüzemű kombi sütő, pároló + alépítmény, 10xGN1/1 edény részére,
— 1 db automata vízlágyító a sütő, párolóhoz,
— 1 db RM fali polc 1500x300, hátsó felhajtással,
— 1 db RM nyitott faliszekrény 1500x300x600,
— 1 db RM tolóajtós faliszekrény 1500x300x600,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 3 db elszívó ernyő blokksor fölé 2250x2000, hőálló beépített világítással,
— 2 db elszívó ernyő kombik + zsámolyok fölé 2900x1200, hőálló beépített világítással.
Hidegkonyha:
— 1 db hűtött munkaasztal 2 db ajtós és 1 db fiókos blokkal, GN méretű, 1700x700,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM kétmedencés nagykonyhai mosogató 1200x600,
— 1 db RM fali polc 1500x300, hátsó felhajtással,
— 2 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 700 literes, GN méretű,
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— 1 db RM szeletelő gép 250 mm-es szeletelő tárcsa átmérővel.
Hús előkészítő:
— 2 db RM munkaasztal alsó polccal 1500x700,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM hárommedencés mosogató 1800x700,
— 1 db csepegtetős falipolc, 1200x300, hátsó felhajtással,
— 1 db RM munkaasztal alsó polccal és fiókkal 1500x700,
— 1 db Hústőke, polipropilén betéttel,
— 1 db húsdaráló 150 kg / óra.
Szállítóedény tároló-mosogató:
— 2 db kétmedencés mosogató (goliát) 1800x900x 850,
— 5 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 1500x500x1800,
— 1 db RM asztal, fiókkal 1200x600.
Hűtőkamrák:
— 2 db hűtőkamra belső polccal 3300x1500x2272,
— 2 db mélyhűtőkamra belső polccal 2000x1800x2272,
— 1 db mélyhűtőkamra belső polccal 2300x3200x2272,
— 1 db hűtőkamra belső polccal 3100x2200x2272.
Zöldség előkészítő:
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM hárommedencés mosogató 1800x700,
— 1 db csepegtetős falipolc, 1400x300, hátsó felhajtással,
— 1 db RM munkaasztal alsó polccal 1500x700,
— 1 db zöldség szeletelő gép tárcsakészlettel.
Fehér mosogató:
— 1 db RM kétmedencés mosogató befutóasztalnak 1200*750*850, hátsó felhajtással, befutó asztalnak
kialakítva,
— 1 db RM kifutóasztal 1000*750*850,
— 1 db RM kétmedencés nagykonyhai mosogató befutóasztalnak 1200*750*850, hátsó felhajtással, befutó
asztalnak kialakítva,
— 1 db RM kifutóasztal 1200*750*850,
— 2 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 1500x500x1800.
Tálaló:
— 1 db RM munkaasztal 2900*600*850,
— 2 db 3 Gn 1/1-es melegen tartó kocsi.
Fekete mosogató:
— 2 db kétmedencés mosogató (goliát) 900x1800x 850,
— 4 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 1500x500x1800,
— 1 db RM fedőtartó.
Egyéb:
— 3 db asztali mérleg, 15 kg méréshatárral,
— 1 db merülő mixer, 350 mm hosszú rúddal,
— 2 db áruszállító kocsi 1000x600,
— 4 db tálcaszállító kocsi GN1/1 méretű tálcák részére,
— 3 db műanyag raklap, élelmiszer tárolásra alkalmas,
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— 8 db RM semleges lehúzózsámoly 500x500x500,
— 5 db RM regálkocsi pékáru tárolására,
— 6 db mágneses késtartó, 1000 mm hosszú,
— 2 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 1500 literes,
— 1 db asztali cutter.
Hulladékos:
— 1 db kétmedencés mosogató (goliát) 1800x900x850,
— 3 db műanyag raklap, élelmiszer tárolásra alkalmas.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Ajánlat tehető a részre, annak teljes mennyiségére.

Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Szarvasi Idősek Otthona, Főzőkonyha rekonstrukció - Szarvas - 1 200 adag, (t4)

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Szarvasi Idősek Otthona főzőkonyha rekonstrukciója
MAGYARORSZÁG 5540 Szarvas, Rákóczi u. 25., (hrsz.: 4885), helyszínen.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39314000

3) MENNYISÉG
Főzőtér:
— 5 db 300 literes indirekt fűtésű gázüzemű főzőüst,
— 1 db 80 literes billenő serpenyő, gázüzemű,
— 1 db 4 égős gáztűzhely,
— 1 db semleges blokkasztal,
— 1 db 20 tálcás gázüzemű kombi sütő, pároló, 20xGN1/1 edény részére,
— 1 db + regálkocsi,
— 1 db 10 tálcás kombi sütő, pároló, gázüzemű, GN1, 10xGN1/1 edény részére + alépítmény,
— 1 db automata vízlágyító a sütő, párolóhoz,
— 1 db RM fali polc 1500x300, hátsó felhajtással,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 2 db elszívó ernyő blokksor fölé 2550x2000, hőálló beépített világítással,
— 2 db elszívó ernyő kombik + zsámolyok fölé 2250x1200, hőálló beépített világítással,
— 1 db 10 Tálcás sokkoló.
Hidegkonyha:
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM kétmedencés nagykonyhai mosogató 1200x600, mosogató, hátsó felhajtással,
— 2 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 700 literes, GN méretű.
Hús előkészítő:
— 1 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 1500 literes, GN méretű,
— 1 db RM nagykonyhai mélyhűtőszekrény, 700 literes, GN méretű,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db csepegtetős fali polc, 1200x300, hátsó felhajtással,
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— 1 db RM munkaasztal alsó polccal és fiókkal 1600x800,
— 1 db hústőke, polipropilén betéttel.
Szállítóedény tároló-mosogató:
— 4 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 2000x500x1800,
— 1 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 1500x500x1800.
Hűtőkamrák:
— 1 db hűtőkamra belső polccal 2200x3000x2100,
— 1 db mélyhűtőkamra belső polccal 2200x3000x2100.
Tálaló:
— 2 db lábakon álló melegen tartó 1 szintes leheletvédővel, 1500x700x850,
— 1 db semleges pult tolóajtóval 1300x700x850,
— 1 db tálcacsúszda 4400x300.
Zöldség előkészítő:
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM kétmedencés mosogató 1200x600.
Fehér mosogató:
— 1 db mosogatógép tányérmosogató,
— 1 db mosogatógép kifutó asztal, 11x750x850,
— 1 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 2000x500x1800,
— 1 db Mosogatógép. Áttoló rendszerű.
Fekete mosogató:
— 2 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal 2000x500x1800.
Egyéb:
— 10 db szinterezett raktári állvány, 1000x500x1800,
— 1 db zöldség szeletelő gép 10 db tárcsával,
— 3 db asztali mérleg, 15 kg méréshatárral,
— 1 db merülő mixer, 350 mm hosszú rúddal,
— 2 db áruszállító kocsi 1000x600,
— 4 db tálcaszállító kocsi GN1/1 méretű tálcák részére.
Hűtő tároló:
— 1 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 1500 literes, GN méretrendszer,
— 2 db RM nagykonyhai mélyhűtőszekrény, 700 literes, GN méretű.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Ajánlat tehető a részre, annak teljes mennyiségére.

Rész száma 3

MEGHATÁROZÁS Pszichiátriai Betegek Otthona, főzőkonyha rekonstrukció - Mezőkovácsháza - 800 adag,(t4)

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Pszichiátriai Betegek Otthona főzőkonyha rekonstrukciója 5800
Mezőkovácsháza, Tanya 36. (hrsz.: 0102) helyszínen.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39314000
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3) MENNYISÉG
Főzőtér:
— 3 db 300 literes indirekt fűtésű gázüzemű főzőüst,
— 2 db billenő serpenyő, gázüzemű, 80 literes,
— 1 db semleges blokkasztal,
— 1 db 10 tálcás kombi sütő, pároló, gázüzemű, GN1 + alépítmény, 10xGN1/1 edény részére,
— 1 db automata vízlágyító a kombi sütő, párolóhoz,
— 3 db RM munkaasztal hátsó felhajtással és alsó polccal,
— 2 db RM fali polc, hátsó felhajtással,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 2 db elszívó ernyő blokksor fölé, hőálló beépített világítással,
— 1 db elszívó ernyő a sütősor fölé, hőálló beépített világítással,
— 1 db áruátvevő mérleg, digitális, 250 kg.
Hidegkonyha:
— 2 db RM fali polc, hátsó felhajtással,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM kétmedencés nagykonyhai mosogató, hátsó felhajtással,
— 2 db RM munkaasztal alsó polccal,
— 4 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 700 literes, GN méretű.
Hús előkészítő:
— 2 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 700 literes, GN méretű,
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM hárommedencés mosogató,
— 1 db csepegtetős fali polc hátsó felhajtással,
— 1 db RM munkaasztal alsó polccal és fiókkal,
— 1 db hústőke, polipropilén betéttel,
— 1 db húsdaráló 125 kg / óra.
Szállítóedény tároló-mosogató:
— 2 db kétmedencés mosogató (goliát),
— 2 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal, 2000*500*1800,
— 2 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal, 1500*500*1800,
— 1 db 2 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal, 1200*500*1800.
Hűtőkamrák:
— 1 db hűtőkamra belső polccal 2200*3000*2272.
Zöldség előkészítő:
— 1 db kombinált kézmosó-kiöntő csapteleppel,
— 1 db RM hárommedencés mosogató,
— 1 db csepegtetős fali polc, hátsó felhajtással.
Fekete mosogató:
— 2 db kétmedencés mosogató (goliát),
— 1 db RM raktári állvány csepegtetős polcokkal.
Hűtőtér:
— 1 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 700 literes, GN méretű,
— 1 db RM nagykonyhai mélyhűtőszekrény, 700 literes, GN méretű,
— 1 db RM nagykonyhai hűtőszekrény, 1 500 literes, GN méretrendszer.
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Egyéb:
— 10 db szinterezett raktári állvány,
— 1 db zöldség szeletelő gép 10 db tárcsával,
— 3 db asztali mérleg, 15 kg méréshatárral,
— 1 db merülő mixer, 350 mm hosszú rúddal,
— 2 db áruszállító kocsi 1000x600,
— 2 db tálcaszállító kocsi GN1/1 méretű tálcák részére,
— 7 db műanyag raklap, élelmiszer tárolásra alkalmas.
Tálaló:
— 1 db lábakon álló melegen tartó 1 szintes leheletvédővel.
Fehér mosogató:
— 1 db mosogatógép befutó asztal 3 medencével, hátsó felhajtással,
— 1 db mosogatógép, áttoló rendszerű, 500 tányér/óra kapacitású,
— 1 db mosogatógép kifutó asztal.
Személyzeti étkező:
— 1 db kézmosó, csapteleppel,
— 1 db kétmedencés mosogató, csapteleppel, hátsó felhajtással,
— 2 db csepegtetős fali polc, hátsó felhajtással.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Befejezés 15.3.2011

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Ajánlat tehető a részre, annak teljes mennyiségére.

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

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint a jótállás a dokumentációban részletezett
feltételek szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő(k) számlái a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a dokumentációban részletezettek szerint kerülnek kiegyenlítésre.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg gazdasági társaság, illetve jogi személy
létrehozását.

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: Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.
§ (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
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2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
3. Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok
fennáll.
4. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, ha az ajánlattevővel, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-
(9) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban vagy a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
2. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. §
(1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó,
az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:
— a bankszámla száma,
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a számláját,
— volt-e a számláján sorban állás az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban, ha igen, hány
napig.
P/2. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az ajánlati
felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja
az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy a könyvelő (könyvvizsgáló) által kiadott nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző három üzleti év tekintetében a mérleg szerinti eredményről, illetőleg a saját és jegyzett tőkéről
(évenkénti bontásban).
P/3. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 évi (2007.,
2008., 2009.) teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármelyik
bankszámláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszaszámított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás mutatkozott.
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P/2/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt.
P/2/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó saját tőkéje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3
lezárt üzleti év bármelyikében kisebb volt, mint a jegyzett tőkéje.
P/3/1. A közbeszerzés 1. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 évi (2007., 2008., 2009.)
teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele összesen nem érte el a 150 000 000 HUF-ot
vagy a közbeszerzés tárgyából (konyhai gépek, berendezések szállítása) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 40 000 000 HUF-ot.
P/3/2. A közbeszerzés 2-3. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző háromévi (2007., 2008.,
2009.) teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele részenként összesen nem érte el a 90
000 000 HUF-ot vagy a közbeszerzés tárgyából (konyhai gépek, berendezések szállítása) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele részenként összesen nem érte el a nettó 23 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb, konyhai gépek, berendezések szállításainak
ismertetését (legalább a teljesítés ideje, helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége, a
szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat
megjelölésével) a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.
M/2. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdésének e) pontja alapján csatolnia kell a minőség biztosítása
érdekében tett intézkedéseinek ismertetése körében elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független
tanúsító szervezet által kiállított MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) jelű szabvány szerinti érvényes
minőségirányítási rendszerének tanúsítványát vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítványt vagy egyéb, az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb
bizonyítékait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M/1/1. A közbeszerzés 1. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapban összesen nem rendelkezik legalább 2 db, egyenként legalább nettó 40 millió forint
értéket elérő, egy szerződés keretén belül teljesített konyhai gépek, berendezések szállítására vonatkozó
referenciával.
M/1/2. A közbeszerzés 2-3. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző 36 hónapban részenként összesen nem rendelkezik legalább 2 db, egyenként legalább nettó
23 millió forint értéket elérő, egy szerződés keretén belül teljesített konyhai gépek, berendezések szállítására
vonatkozó referenciával.
M/2. A közbeszerzés valamennyi része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik elismert
(akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított MSZ EN ISO 9001:2001
(ISO 9001:2000) jelű szabvány szerinti érvényes minőségirányítási rendszerének tanúsítványával vagy az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyéb,
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítékával.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
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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?
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 40
2. A konyhai gépek, berendezések műszaki tartalma és annak minősége. Súlyszám 60
3. Jótállás időtartama (hónap). Súlyszám 10

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

DAF-05

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 22.11.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 25 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát, azaz részenként bruttó 25 000 HUF-ot átutalással a Békés
Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733003-15342005-00000000 számú számlájára kell
megfizetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
22.11.2010 - 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 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22.11.2010 - 10:00
Hely
Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (MAGYARORSZÁG 6000
Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), I. emelet B. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
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A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.

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.) Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Az eredményhirdetés időpontja: 3.12.2010 (10:00). Helye: Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (MAGYARORSZÁG 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.), I. emelet B.
tárgyaló.
3.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 13.12.2010.
4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 54. § (8) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően. Az átvétel helye: az A. melléklet II. pontja szerinti címen. A dokumentáció
személyesen átvehető munkanapokon hétfőtől-péntekig 9:00-11:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján
9:00-10:00 óra között. Az átvételkor a befizetést igazoló dokumentum bemutatása szükséges. Megküldés
kérése esetén a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot csatolni kell. Ajánlatkérő a megvásárlást
megelőzően a dokumentáció előzetes megtekintésére az átvétel helyszínén lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő
előírja, hogy az ajánlattétel érdekében az a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell
vásárolnia.
5.) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő
az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit
és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
6.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Valamennyi részszempont esetében 1-től 100-ig.
7.) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok elbírálása során a pontozás az egyes részszempontok esetében a relatív értékelés módszerével
történik. Az 1. részszempontnál a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális pontszámot,
a további ajánlatok az arányosításnak megfelelően kevesebbet. A 3. részszempontnál a legkedvezőbb
(legmagasabb) ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további ajánlatok az arányosításnak megfelelően
kevesebbet.
A pontozás módszere a 2. részszempont esetében: ajánlatkérő négytagú szakmai zsűrit von be az értékelési
folyamatba, amelynek keretében az egyes szakmai ajánlatok pontot kapnak (relatív sorba rendezés). A zsűri
tagjai szakmai meggyőződésük szerint adnak helyezési számokat, és a négy zsűritag által adott helyezési
számok átlaga alapján kap pontot az ajánlattevő. A sorba rendezés szerint legalacsonyabb átlagos helyezési
számot elérő ajánlat maximális (100) pontszámot kap, második legalacsonyabb átlagos helyezési számot elérő
ajánlat 80 pontot, a harmadik legalacsonyabb átlagos helyezési számot elérő ajánlat 60 pontot, a negyedik
legalacsonyabb átlagos helyezési számot elérő ajánlat 40 pontot, az ötödik legalacsonyabb átlagos helyezési
számot elérő ajánlat 20 pontot, a hatodik legalacsonyabb átlagos helyezési számot elérő ajánlat 10 pontot,
minden további ajánlat 1-1 pontot kap. A zsűritag több ajánlattevőnek is adhat azonos helyezési számot.
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A Békés Megyei Önkormányzat három szociális intézményében megvalósuló konyharekonstrukció keretén
belül beszerzésre kerülő konyhai gépek, berendezések hosszú távú használat céljára lesznek beszerezve.
Ajánlatkérő számára fontos szempont ezen konyhai gépek, berendezések műszaki tartalma és azok minősége.
A 2. részszempont esetében ajánlatkérő az elbírálás során különösen a következőket veszi figyelembe:
— felhasznált anyagminőség,
— automatizáltság,
— energiafelhasználás mértéke, hőszigetelés,
— emberi munkaerő kiváltásának mértéke ("felhasználóbarát"),
— karbantartási, tisztítási szempontok.
Az értékelési szempontrendszer mindegyik rész esetében azonos.
8.) A Kbt. 57. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő által az adott ajánlati elemek azon legkedvezőbb szintje,
melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a 6. pont szerinti ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad, illetőleg a Kbt. 57. § (8) bekezdése alapján az ajánlatkérő által az adott ajánlati elemekre
vonatkozó azon elvárások, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (minimális elvárás):
a) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők minimum 24 hónap, maximum 60 hónap jótállási időt ajánlhatnak
meg ajánlatukban. 24 hónap jótállási időnél rövidebb jótállási idő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után. Ajánlatkérő a 60 hónap vagy annál magasabb mértékű jótállási idő vállalását a maximális 100
ponttal értékeli.
9.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 4 pld-ban (1 eredeti, 3 másolat, megjelölve, hogy melyik példány az
eredeti) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevőknek a
beárazott műszaki specifikációt mind papír alapon, mind elektronikus úton (CD vagy DVD) be kell nyújtani.
Papír alapon az ajánlati példányok részeként 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), elektronikus úton 2
példányban kell a beárazott műszaki specifikációt benyújtani.
10.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
11.) Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában becsatolandók még az alábbi dokumentumok:
— el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén annak az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példánya,
— az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája,
— az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat.
12.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot
az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak.
13.) A III.2.2.) P/1. és P/2. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében, ha az ajánlattevő vagy
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző két évre vonatkozó pénzintézeti nyilatkozattal, valamint
az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének időszakáról szóló pénzintézeti nyilatkozat
és számviteli jogszabályok szerinti beszámoló beadása mellett a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
- a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
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14.) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a III.2.2. P/1., P/2/1. és P/2/2. pontokban előírt alkalmassági követelményeknek
a Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján önállóan kell megfelelniük. A III.2.2. P/3/1. és P/3/2. pontban előírt
alkalmassági követelménynek ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóval, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet a Kbt. 69. § (6) és (8) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevő a III.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. §
(3) bekezdése alapján más szervezet erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltak szerint.
15.) A III.2.3. M/1/1., M/1/2. és M/2. pontokban előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval, illetőleg
a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval
együtt is megfelelhet a Kbt. 69. § (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, továbbá a Kbt. 65. § (3)
bekezdése alapján más szervezet erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltak szerint.
16.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakat.
17.) Ajánlattevő ajánlatát benyújthatja egy részre, több részre vagy valamennyi részre is.
18.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésére
vonatkozóan.
19.) Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű gépek, eszközök, berendezések
ajánlhatók meg, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar
jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátásuk biztosított.
20.) Az ajánlattevők feladata az általuk megajánlott gépek:
— beszerelése, beüzemelése,
— a meglévő, és felhasználandó gépek és berendezések beszerelése,
— betanítás, oktatás,
— karbantartás.
21.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és a Kbt. 70/A. §
(1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

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.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2)-(7)
bekezdése 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
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VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
8.10.2010
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