KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
I.

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA
Útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során 5 féle eszközt kíván beszerezni, melyek közül 4 eszköz
egymáshoz csatlakoztathatósága, kompatibilitása elengedhetetlen feltétel, ezért ezen négy eszköz
tárgyában egy részt határozott meg, míg a további beszerzendő eszköz vonatkozásában egy további
külön részt határozott meg Ajánlatkérő.
A fent rögzítettekre figyelemmel Ajánlatkérő 2 részben a részajánlattétel lehetőségét biztosítja, de
egyébként a részek tovább nem bonthatóak. Egy ajánlattevő jogosult mind a 2 részre ajánlatot
tenni.
Az adásvételi szerződés keretében az I. – II. részek tárgyát képező vagy azzal egyenértékű
eszközöket kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.

I. rész: 1 db KHR-80E típusú vagy azzal egyenértékű homlokrakodó
Műszaki követelmények:

-

Gyors kapcsolórendszerű le- és felszerelhetőség
Joysztik vezérlés
3 pozíciós, a gémszerkezet max. terhelhetősége: 1,8 t
legalább 3,7 m emelés magasság
saját parkolóláb
hidro akkumulátor
felszerelési egységcsomag
munkaeszközök:
1.,
KK-1850 típusú 0,5 m3
körmös
nehézanyag kanál
2.,
HL-2200 típusú állítható
hótoló

1 db MTZ 892,2 típusú vagy azzal egyenértékű univerzális traktor
Műszaki követelmények:

-

vízhőtéses turbódízelmotor, 66kW (90 LE)
Mechanikus tárcsafék (üzemi és rögzítı), pótkocsihoz
légfék
Emelőképesség a függesztőkarokon legalább 3500 kg
Hidraulikarendszer maximális nyomása legalább 200
bar
Hidraulikarendszer:
tömbépítésű,
erőés
helyzetszabályozással
Kormánymű:
hidrosztatikus
kormány
munkahengerrel, Danfoss mőködési elvű szivattyúval
Kabin
felszereltsége:
komfortos
kivitelő,
hangszigetelt, rezgésmentes (OECD előírásnak

-

megfelelő)
Elektromos rendszer: 12 V

1 db MUMÉP FG 200 típusú vagy azzal egyenértékű függesztett gréder,
Műszaki követelmények:

- függesztett és/vagy vontatott típus
- névleges teljesítmény igény legfeljebb 80-120 LE
hidraulikus és/vagy elektronikus vezérlés, joysztik

karral
- min. 4db munkahenger a nyesőél beállításához
- a munkagép nyesőél hossza: legalább 2700 mm
- 2db oldallap határoló
- Continental gumilap min. 2700mm
1 db Hidrot GH 6001 típusú vagy azzal egyenértékű rotációs rézsűkasza,
traktor 3 pontra 6 m-es gémkinyúlással
Műszaki követelmények:

-

3 ponton felfüggeszthető
legalább 6 m-es gémkinyúlás
hidraulikus és elektronikus vezérlés, joystick karral
önálló kétkörös hidraulika rendszer olajhűtővel
teljesítmény igény 80 LE-nél ne legyen több
1300 rotációs kaszafej
talajkövető rendszer
elakadás elleni biztonsági kapcsoló

II. rész: 1 db MANDINI mulcsozó AGL 145 vagy azzal egyenértékű munkagép.
Műszaki követelmények:

-

3 ponton felfüggeszthető
legalább 1200 mm hosszú munkaszélesség
legfeljebb 60 LE teljesítmény igényű
oldalirányú hidraulikus vezérlés, joystick karral
hidraulikus dőlésszög állítás +90° - -60°

A 321/2015 (X.30) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemezi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való adott hivatkozás esetén a hivatkozás mellett
a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése alapján amennyiben a felhívásban vagy a
közbeszerzési dokumentumokban szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás
szerepel, továbbá a 46. § (3) bekezdése alapján meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,
illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy

adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és azt úgy kell tekinteni, hogy a
megnevezés kiegészül a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel is.
Ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell csatolni a megajánlott termékre vonatkozó, cégszerűen
aláírt termékleírást, melyben meg kell adni a megajánlott termék gyártóját és típusát, valamint
legalább azon műszaki paramétereit, jellemzőit, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel
az Ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt műszaki paramétereknek, egyéb feltételeknek.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Valamennyi
rész tárgyát képező gépek/berendezések tekintetében a fent előírt műszaki követelményeknek való
megfelelőség az egyenértékűség megállapítása szempontjából minimálisan teljesítendő feltételeknek
minősülnek. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell.
Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól szármató műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmaileg elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó
műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással
az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető
bizonyítékkal kell szolgálnia, ami az állításait alátámasztja.

II. A SZAKMAI AJÁNLAT MEGTÉTELÉVEL KAPCSOLTOS EGYÉB KÖVETELMÉNYEK
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatukat a jelen dokumentumok
mellékletét képező és fent megjelölt dokumentumok figyelembe vételével és annak
megfelelően tegyék meg. Amennyiben ajánlattevő a dokumentumokban szereplő műszaki
anyagok birtokában úgy gondolja, hogy a mellékelt műszaki adatok hiányosak, nem
tartalmaznak minden szükséges információt, úgy kiegészítő tájékoztatás benyújtására van
lehetősége. Amennyiben azonban ajánlattevő nem él ezzel a lehetőséggel, úgy elfogadja a jelen
dokumentumok mellékletét képező műszaki anyagokat, azok tartalmát, és ennek tudatában
kell megtennie ajánlatát és teljességi nyilatkozatot kell mellékelnie az ajánlatához.
Árak
A szerződés egyösszegű áras alapon kerül megkötésre. Az egyösszegű szerződéses árat
úgy kell tekinteni, hogy az a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz leszállításáért jár, és
az nem változtatható meg semmilyen alapon.
Az egyösszegű ajánlati ár tartalmazza többek között — és nem kizárólag a felsoroltakra
korlátozottan — az alábbiakkal összefüggésbe hozható minden költséget: az eszköz
ellenértéke, a szállítás díja.

Az ajánlatok elbírálásának módja és értékelési szempontjai:
Az ajánlatkérő azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki
a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adja:
Minden rész vonatkozásában
Minőségi, értékelési szempont
megnevezés:
1. nettó ajánlati ár:

Súlyszám:
80

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10 pont
1. szempont: Ajánlatkérő részére a minél alacsonyabb érték a kedvezőbb. Az ajánlati árat
nettó forintban kell megadni. A nettó ajánlati ár megadásánál figyelembe kell venni a
beruházás teljesítéshez szükséges valamennyi költséget (pl. munkaerő és járulékok,
anyagköltségek, szállítás, igénybe vett szolgáltatások, stb.) beleértve a nyereséget és adókat
is. Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
Az ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (azaz,
legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának
KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21., 1. számú melléklet 1. A. 1. ba) pontja szerinti fordított
arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel
programot fog használni a pontszámítás során).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó ajánlati ár összegének tartalmaznia kell a teljes
megvalósítási költséget, beleértve valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Az ajánlattevő által
megadott nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan adót, ÁFÁ-t, vagy egyéb díjat,
járulékos szolgáltatási költséget, amely a szerződés értelmében, vagy egyéb okból a vállalkozót
terheli. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit,
valamint az infláció bizonytalanságának mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan,
tekintettel arra is, hogy az ajánlatban szereplő nettó ajánlati árnak fix árnak kell lennie. A nettó
ajánlati árat forintban kell megadni.
Ajánlattevőnek teljességi nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatában, amely tartalmazza, hogy az
ajánlati ár magában foglalja az összes, közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatok
maradéktalan elvégzését.

Minden rész vonatkozásában
Minőségi, értékelési szempont
megnevezés:
2. Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 60 hónap)

Súlyszám:
20

2. szempont: Ajánlatkérő részére a minél magasabb érték a kedvezőbb. A megajánlott érték nem
lehet kevesebb, mint 12 hónap. 12 hónapnál kevesebb idejű jótállás megajánlása esetén az ajánlat
érvénytelen. A 60 hónap és ezen időtartam feletti megajánlásokat az ajánlatkérő 10 ponttal értékeli,
a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot,
kettő tizedesjegyig kerekítve.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról,
amelyet az ajánlatok elbírálásának befejezésekor minden ajánlattevő részére egyidejűleg, a Kbt. 41.
§ szerinti módon megküld.

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legmagasabb jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának
(KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere
tartalmazza.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel
programot fog használni a pontszámítás során).
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el, továbbá, a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy
a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Az ajánlatkérő a szerződést a nyertes ajánlattevővel, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § szerint köti meg.

