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AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR İ

II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKA I INFORMÁCIÓK

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Mátrai Gyógyintézet 
7151. hrsz. 
Figyelmébe: Dr. Urbán László 
3233 Mátraháza 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 37574505 
E-mail: igazgatas@magy.eu 
Fax +36 37374091
További információk a következ ı címen szerezhet ık be:  Dr. Kónya Tamás 
Bajcsy-Zs. u. 11. 1/2. 
3300 Eger 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 36426386 
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu 
Fax +36 36426386 
Internet: www.drkonya.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszé dre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók  is) a 
következ ı címen szerezhet ık be:  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a kö vetkezı címre kell benyújtani:  Azonos a fent említett 
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA ÉS Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb gyógyintézet 
Egészségügy 
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében végzi a beszerzést Nem 

II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkér ı által a szerz ıdéshez rendelt elnevezés

A Mátrai Gyógyintézet FA-60/120 könnyő főtıolajjal ellátása a telephelyeken lévı tartályokba betöltve. 
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye

Árubeszerzés 
Adásvétel 
A teljesítés helye Mátrai Gyógyintézet mátraházai és kékestetıi telephelyei. 
NUTS-kód HU312

II.1.3) A hirdetmény a következ ık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya

Szállítási szerzıdés FA 60/120 könnyő főtıolaj beszerzése tárgyában. 
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

09135100
II.1.7) A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?

Nem 
II.1.8) Részekre történ ı ajánlattétel

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

Nem 
II.2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség
Ajánlatkérı részére összesen 1130 tonna -30 %, MSZ 2042:2003, illetve a mindenkori szabványnak megfelelı FA-60/120 
könnyő főtıolaj szállítása havi részteljesítésekkel. 
Ajánlatkérı Mátraházai Telephelyén üzemelı kazánház olajtárolóiba (Hrsz: gyöngyösi 7151), illetve ajánlatkérı Kékestetıi 
Telephelyén üzemelı kazánház olajtárolóiba (Hrsz: gyöngyösi 7309/2) kell leszállítani, illetve lefejteni a megrendelt 
mennyiséget. 
A pontos paramétereket a dokumentáció tartalmazza. 

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem 

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: 12 (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

A dokumentáció részét képezı szerzıdéstervezetben meghatározottak szerint: 
— késedelmi kötbér: szállító köteles a szállítás ütemezése szerinti szállítási határidıhöz képest 1 napon túli késedelme 
esetén késedelmi kötbért fizetni. A számítás alapja: a határidın túli napok száma szorozva a vonatkozó, késedelemmel 
érintett részteljesítés nettó, azaz ÁFA nélküli értékének 0,5 %-ával, 
— meghiúsulási kötbér: szállító köteles a beszerzés szállítónak felróható okból való meghiúsulása esetén kötbért fizetni. A 
számítás alapja: az adott havi szállítási mennyiség nettó, azaz ÁFA nélküli értékének 10 %-a. 

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hiva tkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérı a havi szállításoknak megfelelı rendszerességő részszámlázási lehetıséget biztosít. Az ajánlatkérı a teljesítés 
ellenértékét a nyertes ajánlattevı által kiállított, az ajánlatkérı képviselıje által leigazolt részszámla benyújtását követıen a 
Kbt. 305. § (3) bekezdése, valamint az Art. 36/A. § figyelembevételével egyenlíti ki. 

III.1.3) A közös ajánlatot tev ı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, i lletve jogi személy
Ajánlatkérı a nyertes ajánlattevıtıl nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a 
közös ajánlattevıket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselı ajánlattevıt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevıknek 
egyetemleges kötelezettséget és felelısséget kell vállalniuk a közbeszerzési eljárás alapján kötendı szerzıdés teljesítéséért 
a dokumentáció részét képezı "Megállapodás közös ajánlattételrıl" címő minta szerinti tartalommal. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerz ıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattev ı/a részvételre jelentkez ı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok ), ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történ ı bejegyzésre vonatkozó el ıírásokat is
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet 
ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró 
okok bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés 
d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, 10 % feletti alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § 
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró ok fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, 10 % feletti alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
Igazolási mód: 
— Az ajánlattevınek, 10 % feletti alvállalkozónak és az erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(9) 
szerint kell igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) 
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, 
— Az ajánlattevınek - a Kbt. 63. § (3) bekezdése értelmében - nyilatkoznia kell, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetıleg amely a kizáró okok hatálya alá esik. 
A kizáró okok fenn nem állását a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékében szereplı ajánlattevık (alvállalkozók) a Kbt. 
13. § (3) és 14. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az 
ajánlattevıre (közös ajánlatot tevıkre), mind a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi dokumentumokat: 
1) valamennyi bankszámlájáról a számlát vezetı pénzügyi intézetnek az ajánlattételi felhívás feladásának idıpontjánál nem 
régebbi igazolását, az alábbi tartalommal: bankszámlaszám, mióta vezeti a bankszámlát, volt-e rajta az igazolás kiadását 
megelızı 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont]; 
2) az utolsó 2 lezárt üzleti év (2009-2010.) számviteli jogszabályoknak megfelelı beszámolóját [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) 
pont]. 
Ajánlatkérı a Kbt. 65. § (4) bekezdésre felhívja a figyelmet. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevı (közös ajánlattevı), illetıleg a közbeszerzés értékének 
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: 
1) bármely bankszámláján a banki igazolás kiadását megelızı 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás volt (önálló 
megfelelés); 
2) a számviteli jogszabályoknak megfelelıen elkészített utolsó 2 lezárt üzleti év (2009-2010.) beszámolója alapján a mérleg 
szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt (önálló megfelelés). 

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az alábbi 
dokumentumokat kell az alkalmasság igazolására becsatolni: 
1) mutassa be, illetve csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elızı két év (24 hónap.) legjelentısebb, jelen 
közbeszerzés tárgya szerinti (főtıolaj szállítása) referenciáit, amely tartalmazza a szállított áru megnevezését, az 
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, a teljesítés elıírásoknak, szerzıdésnek való megfelelıségét, 
valamint a szerzıdést kötı másik fél igazolást adó fél nevét, elérhetıségét. A referenciaigazolásokat a Kbt. 68. § (1) 
bekezdésében meghatározott formában csatolja; 
2) mutassa be a teljesítéshez rendelkezésére álló eszközöket Kbt. 67. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 
Ajánlatkérı a Kbt. 65. § (4) bekezdésre felhívja a figyelmet. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek. 
1) az elmúlt két évben (24 hónap.) teljesített, évenként legalább 3 db főtıolaj szállítására vonatkozó pozitív tartalmú 
referenciával, melyek értéke évenként eléri a nettó 10 000 000 HUF-ot; 
2) legalább 1 db főtıolaj szállítására alkalmas, érvényes engedéllyel rendelkezı szállítójármővel. 

III.2.4) Fenntartott szerz ıdések
Nem 

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ İDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozás hoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás te ljesítésében személyesen közrem őködı személyek nevét és 

képzettségét?

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt 
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelen tkezık létszáma vagy keretszáma
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK

IV.1.3) Az ajálattev ık létszámának  csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd sor án
IV.2) BÍRÁLATI  SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati  szempontok
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás 

IV.2.2) Elektronikus árverést  alkalmaznak -e?
Nem 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkér ı által az  aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerz ıdésre  vonatkozóan korábbi közzétételre sor került -e?

Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: 2010/S 244-373059 , 16.12.2010

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb  iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 26.10.2011 - 09:00 
Kell-e fizetni a dokumentációért? 
Ár 50 000 HUF 
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció bruttó ellenértékét az Ajánlatkérınek a MÁK-nál vezetett 10035003-01490002 
számú számlájára kell átutalni. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határid ı, illetve a részvételi határid ı
26.10.2011 - 09:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás  megküldése a kiválasztott jelentkez ık részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek),  amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelent kezések  benyújthatók

magyar. 
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség  minimális id ıtartama

Idıtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) 
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának  feltételei

Dátum: 26.10.2011 - 09:00 
Hely 
Mátrai Gyógyintézet, Titkárság 3233 Mátraháza (melyhez a portán kapnak útbaigazítást az ajánlattevık).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen 
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint. 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E?
Nem 

VI.2) A SZERZİDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAM MAL 
KAPCSOLATOS?
Nem 

VI.3) TOVÁBBI  INFORMÁCIÓK
1) Eredményhirdetés tervezett idıpontja: 9.11.2011-ben (9:00) 
2) Szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 21.11.2011. 
3) Ajánlatkérı a Kbt. 83. § szerint teljes körben lehetıséget biztosít hiánypótlásra. 
4) Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira, valamint 63. § (3) bekezdésére. 
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak 
vonatkozásában. 
6) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell főzni, a csomót matricával az ajánlat elsı vagy hátsó 
lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevı részérıl erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 
bélyegzı, illetıleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdıdjön és oldalanként növekedjen. Elegendı a szöveget vagy számokat vagy képet 
tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 
számozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplı dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak. 
Az ajánlatban lévı, minden - az ajánlattevı vagy alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti 
szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult
(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tıl írásos felhatalmazást kaptak. 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása elıtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot 
aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
Ajánlatot zárt csomagolásban 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban, illetve elektronikus adathordozón (DVD, CD) egy 
példányban is be kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni az "Eredeti" vagy a "Másolati" példány megjelölést. 
Eltérés esetén az "Eredeti példány" tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: "Főtıolaj 
beszerzése" és az "Ajánlattételi határidı lejártáig nem bontható fel!". 
7) Ajánlatkérı felhívja ajánlattevık figyelmét, hogy az intézmény energiaracionalizálására vonatkozóan pályázatokat nyújtott 
be, melyek eredményétıl függıen elképzelhetı, hogy a szerzıdés idıtartama alatt további főtıolaj szükséglet csökkenés 
következik be, illetve a szerzıdés idıtartama alatt akár meg is szőnhet a főtıolaj felhasználás, amely a szerzıdés 
megszőnését jelenti. 
8) Ajánlattevınek, alvállalkozónak és erıforrás szervezetnek csatolni kell az ajánlati határidıt megelızı 60 napnál nem 
régebbi cégkivonat, valamint az aláírási címpéldány egyszerő másolati példányát. Az igazolások egyszerő másolatként is 
benyújthatóak. 
9) Amennyiben az ajánlattevı a minısített ajánlattevık jegyzékében szerepel, és a felhívásban meghatározott pénzügyi-
gazdasági és mőszaki-szakmai alkalmassági feltételek jelen felhívásban szigorúbbak, mint az ajánlattevı minısítése, akkor 
az alkalmasságot külön kell igazolnia. 
10) Amennyiben ajánlatkérı a következı legkedvezıbb ajánlatot tevıt megjelöli, úgy a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerint jár 
el. 
11) Ajánlatkérı ellenırzi az ajánlattevıt a NAV által közzétett köztartozók listáján. 
12) Az ajánlatkérı az ajánlattevık pénzügyi-gazdasági és mőszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 
minısített ajánlattevık jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
13) Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevıt terheli. 

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

Közbeszerzési Döntıbizottság 
Margit krt. 85. 
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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: Kbt. 323. § (2)-(4) bekezdés szerint. 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó info rmáció a következ ı szervt ıl szerezhet ı be
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

1.9.2011 
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