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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101070-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Szeged: Toalettpapír, zsebkendő, kéztörlő és szalvéta
2010/S 67-101070
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Szegedi Tudományegyetem
Dugonics tér 13.
Kapcsolattartó: Zámbori Erika
6720 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62545857
E-mail: erykaz@admin.u-szeged.hu
Fax +36 62545073
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.u-szeged.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
SZTE Közbeszerzési Munkacsoport
Szentháromság u. 34. I./16.
Kapcsolattartó: Dr. Nagymihály Tamás
6722 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62546481
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu
Fax +36 62545073
Internet: www.u-szeged.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Beszerzési Főosztály
Szentháromság u. 34. III. emelet
Kapcsolattartó: Antal Tímea / Lajkóné Takács Ibolya
6722 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62545845
E-mail: tantal@admin.u-szeged.hu, lajkone@admin.u-szeged.hu
Fax +36 62545397
Internet: www.u-szeged.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Beszerzési Főosztály
Szentháromság u. 34. III. emelet
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Kapcsolattartó: Antal Tímea / Lajkóné Takács Ibolya
6722 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62545845
E-mail: tantal@admin.u-szeged.hu, lajkone@admin.u-szeged.hu
Fax +36 62545397
Internet: www.u-szeged.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Központi költségvetési szerv
Oktatás
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 a Szegedi Tudományegyetem által használt háztartási papíráruk beszerzésére.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye SZTE Állam- és Jogtudományi Kar - MAGYARORSZÁG Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
SZTE Általános Orvostudományi Kar - MAGYARORSZÁG Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
SZTE Bölcsésztudományi Kar - MAGYARORSZÁG Szeged, Egyetem u. 2.
SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar - MAGYARORSZÁG Szeged, Temesvári krt. 31.
SZTE Gazdaságtudományi Kar - MAGYARORSZÁG Szeged, Honvéd tér 6.
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar - MAGYARORSZÁG Szeged, Eötvös u. 6.
SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar - MAGYARORSZÁG Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
SZTE Mezőgazdasági Kar - MAGYARORSZÁG Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
SZTE Mérnöki Kar - MAGYARORSZÁG Szeged, Mars tér 7.
SZTE Természettudományi Kar - MAGYARORSZÁG Szeged, Aradi vértanuk tere 1.
SZTE Rektori Hivatal - MAGYARORSZÁG 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság - MAGYARORSZÁG 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
FOK Fogorvostudományi és Szájsebészeti Klinika - MAGYARORSZÁG 6720 Szeged, Tisza L. krt. 62-64.
NUTS-kód HU333

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 Szegedi Tudományegyetem által használt háztartási papíráruk beszerzésére.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
33760000, 33761000, 33762000, 33763000, 33764000, 33770000, 33771000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem
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II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
38 tételsorban 84 194 db + 30 % /év

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 24 (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
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és jótállás a dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az áru ellenértékét az ajánlatkérő a szállítást követő 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget
nem biztosít, és rendkívüli megrendelés esetén a leszállított mennyiségű áru vonatkozásában sem teszi
lehetővé részszámla benyújtását. Az ellenérték megfizetésére a Kbt. 305. § (1) és (3) bekezdései is irányadóak.

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 részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. §
(1) vagy 61. § (1) d), illetőleg az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, 10 %-ot meghaladó mértékben
igénybe vett alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) vagy a 62. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 136. § (3) bekezdése szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá a részvételre jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy
a teljesítéshez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 105.§(3)).

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pénzügyi és gazdasági
alkalmasságra beadandó igazolásokat a részvételre jelentkezőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóknak önállóan kell benyújtaniuk.
P/1. Csatolja az utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját (mérleg
+eredménykimutatás).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) A pénzügyi és gazdasági alkalmasságra beadandó igazolásokat a
részvételre jelentkezőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak önállóan
kell megfelelnie.
P/1. Alkalmatlan, ha az utolsó 3 lezárt üzleti év beszámolója mérleg szerinti eredménye bármelyik évben
negatív.
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III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A műszaki, ill. szakmai alkalmasságra beadandó igazolásokat a részvételre jelentkezőknek és a 10 %-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell benyújtaniuk.
M/1. Ismertesse a részvételi határidőt megelőző 36 hónap szállításait a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, a Kbt. 68. § (1) bekezdés a) - b) pontja szerint igazolva.
M/2. Mutasson be Szeged közigazgatási határán belül legalább egy darab olyan üzlethelyiséget, ill. telephelyet,
vagy bemutatótermet, ahol vevőszolgálatot működtet az új, illetve régi termékekkel kapcsolatban felhasználásikezelési útmutatót adva, és ezen üzletekben valamennyi termék fellelhető,
M/3. Csatoljon fényképes termékkatalógust, melyben a tenderfüzetben igényelt termékek fellelhetőek, amelyet
340 db példányban rendelkezésre bocsát a felhasználási helyeken.
M/4. Áruleírásként csatoljon be minden terméksorra 1 mintapéldányt (árumintát) a legkisebb kiszerelési
egységben.
M/5. Csatoljon a gyártó által hitelesített gyártmánylapot, illetve biztonsági adatlapot valamennyi tételsor
esetében, amelyből egyértelműen megállapítható a dokumentációban előírt műszaki paramétereknek való
megfelelés.
M/6. Folyékony szappanok esetében csatoljon a biztonsági adatlap mellett REACH dokumentációt is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A műszaki, ill. szakmai alkalmasságra beadandó igazolásokat a részvételre jelentkezőknek és a 10 %-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelni.
M/1. Alkalmatlan a jelentkező és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a
részvételi határidőt megelőző 36 hónapban nem rendelkezik évente nettó 40 000 000 HUF értékű referenciával
a közbeszerzés tárgya szerinti háztartási papírárukra vonatkozóan.
M/2. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik Szeged közigazgatási határán belül legalább egy darab üzlettel, vagy
telephellyel, vagy bemutatóteremmel,
M/3. Alkalmatlan, ha a csatolt fényképes termékkatalógus nem tartalmazza az összes igényelt terméket.
M/4. Nem egyezik vagy nem egyenértékű az áruminta bármely igényelt tételsor tekintetében, a beszerezni
kívánt termékkel.
M/5. Alkalmatlan ha nem rendelkezik a gyártó által hitelesített gyártmánylapot, illetve biztonsági adatlapot
valamennyi tételsor tekintetében, melyből egyértelműen megállapítható a specifikációban előírt feltételeknek
való megfelelés.
M/6. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik a biztonsági adatlap mellett REACH dokumentációt is folyékony
szappanokra vonatkozóan.

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?

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
Gyorsított meghívásos
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A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Ugyanezen árubeszerzésre kiírt korábbi eljárás eredménytelen
volt és az áru mihamarabbi megrendelése érdekében szükséges a gyorsított eljárás alkalmazása, mivel a
szerződés 21.1.2010-ben hatályát vesztette.
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. Súlyszám 15
2. Szállítási határidő. Súlyszám 8
3. Előírtnál kedvezőbb fizetési határidő. Súlyszám 5

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
29/M/2010/SZTE/BF

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: 2010/S 17-023188 , 26.1.2010

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 20.4.2010 - 12:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A feltüntetett ellenérték nettó érték, amely a mindenkor hatályos ÁFA-értékkel
fizetendő meg. A dokumentáció ellenértékét a Szegedi Tudományegyetem Magyar Államkincstárnál vezetett
SZTE MÁK 10028007-00282802 számú számlájára kell teljesíteni az 0S006 témaszám és 29/M/2010/SZTE/BF
eljárási szám feltüntetésével.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
20.4.2010 - 12:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
4.5.2010

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

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Igen
a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 24 hónap múlva
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
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kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
TÁMOP-6.2.4/A-08/1/konv Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények.
KEOP-7.3.1.3 Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása.
TÁMOP-4.2.2-08/1 Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek
támogatása.
TÁMOP-4.2.1-08/1 Tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz- és feltételrendszer kialakítása,
fejlesztése.
TÁMOP-3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben.
KEOP-3.1.3/2F/09 Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása.
TÁMOP-4.1.2-08/1/C Képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és
informatikai (MTMI) képzésekre és azok fejlesztésére.
TÁMOP-3.1.9-08/1 Diagnosztikus mérések.
TÁMOP-4.1.1-08/1 Hallgatói és intézményi szolgáltatás fejlesztés a felsőoktatásban.
TÁMOP-4.2.3-08/1 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja.
TIOP-1.3.1-07/2/2F A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és
informatikai fejlesztések támogatása.
TIOP-1.2.3-08/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó Express”.
DAOP-2.1.1/B Múzeumok, tájházak, tematikus bemutatóhelyek, témaparkok és az épített örökség (várak,
kastélyok, kúriák) turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése.
A közbeszerzés tárgya szerinti termékek az ajánlatkérő által elnyert pályázati források felhasználásával is
rendelhetőek.
VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 112. § (1)-(2) bekezdése szerinti az összes
ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.) A részvételi szakasz eredményhirdetése: 4.5.2010 (11:00)
3) A részvételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció másra át
nem ruházható.
4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció az ellenérték befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az A melléklet II. pontban
megadott kapcsolattartási pont szerinti címen vehető át, munkanapokon 9:00-13:00 óráig, a részvételi határidő
napján 12:00 óráig illetve az átutalási bizonylat +36 62545397 faxszámra való megküldése esetén, annak
megküldését vállaljuk a Kbt. 102. § (3) bekezdése szerint 2 munkanapon belül.
5) A részvételi jelentkezések felbontása, a jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 110. § (2) bekezdésében foglaltak.
Dátum, időpont: 20.4.2010 (12:00).
Hely: Az A melléklet I. pont szerinti cím.
6) A részvételi jelentkezéseket összetűzött, sorszámozott 1 eredeti és 2 másolati példányban kell elkészíteni és
a 3 példányt egy nagy lezárt borítékban kell benyújtani.
7) A bírálat módszere: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat
pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, egyszerű aránypár alkalmazásával
Ponthatárok: 1-10.
8) Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági
feltételeket.
9) Az ajánlatban meg kell jelölni:
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a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe
b) a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
10) A részvételre jelentkező nyilatkozatban jelölje meg azon gazdálkodó szervezeteket, amely felett a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely a részvételre jelentkező felett többségi befolyást
gyakorol!
11) A részvételi jelentkezésben benyújtandó a részvételre jelentkező / 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete részvételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem
régebbi cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel
ellátott példánya), valamint a jelentkezésben aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya.
12) A jelentkezésekhez benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat
esetleges olvashatatlansága az eredeti jelentkezésben az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a
felelősség a jelentkezőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók.
13) Az ajánlatokat összetűzött, sorszámozott 1 eredeti és 2 másolati példányban + 1 katalógus+1 db CD kell
elkészíteni és a 3 példányt + 1 katalógust, valamint az 1 db CD-t egy nagy lezárt borítékban kell benyújtani.
14) Ajánlati biztosíték mértéke az ajánlattételi szakaszban 1 millió Forint, melyet a Szegedi Tudományegyetem
Magyar Államkincstárnál vezetett SZTE MÁK 10028007-00282802 számú számlájára kell teljesíteni a 0S006os témaszám és 29/M/2010/SZTE/BF. hivatkozási szám feltüntetésével, vagy a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint
kell igazolni. A biztosítékot igazoló dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell.
15) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nyertessége esetén nem vállalja mennyiségi korlátozás nélkül
(akár egy darab termék esetén) a termék kiszállítását, az igényt benyújtó által megadott címre, emeletre,
helyiségbe.
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
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

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
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778
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E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2.4.2010

07/04/2010
S67
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8/8

