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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152393-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Polgárdi: Döngölőgépek
2017/S 079-152393

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 070-132096)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK20524
Bocskai utca 39.
Polgárdi
8154
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horvát Emília
Telefon:  +36 22576070
E-mail: info@vertikalrt.hu 
Fax:  +36 22576071
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vertikalzrt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vertikalzrt.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés kompaktor beszerzésére.

II.1.2) Fő CPV-kód
43240000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés kompaktor beszerzésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

21/04/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 070-132096

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132096-2017:TEXT:HU:HTML
mailto:info@vertikalrt.hu
http://www.vertikalzrt.hu
http://www.vertikalzrt.hu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132096-2017:TEXT:HU:HTML
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VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Ajánlatkérő 1 db új (nem használt, nem felújított) hulladéktömörítő célgépet kíván jelen eljárás keretében
beszerezni.
Fő műszaki adatok:
Elérhető térfogatsúly: min. 790-850 kg/m.
Motor teljesítmény min. 250 kW.
Üzemi tömeg min. 32 t, max. 38 t.
A szállítási díjnak tartalmaznia kell minden, a Szállító tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, feltételt
így különösen:
a) az áru előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b) az áruval kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási költséget;
c) a szállítandó áruval kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási,
ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket;
d) a szállítandó áruval kapcsolatos dokumentumok (Szállító által biztosított magyar nyelvű dokumentáció)
költségét; CE megfelelőségi tanúsítvány;
e) az esetlegesen felmerülő helyszíni összeszerelés teljesítését és felügyeletét és a leszállított áru üzembe
helyezését;
f) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áru minden tételéhez, továbbá megfelelőségi
tanúsítvány minden szállított tételhez külön. (Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató);
g) legalább 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra;
h) Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is;
i) Az átadás üzembe helyezett állapotban;
j) hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül
szakszerelőkkel biztosított legyen;
k) Teljes körű jótállás: 12 hónap.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a fenti eszközök helyszínre szállítása és üzembe helyezése.
Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Helyesen:
Ajánlatkérő 1 db új (nem használt, nem felújított) hulladéktömörítő célgépet kíván jelen eljárás keretében
beszerezni.
Fő műszaki adatok:
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Elérhető térfogatsúly: min. 790-850 kg/m³.
Motor teljesítmény min. 250 kW.
Üzemi tömeg min. 32 t, max. 38 t.
A szállítási díjnak tartalmaznia kell minden, a Szállító tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, feltételt
így különösen:
a) az áru előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b) az áruval kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási költséget;
c) a szállítandó áruval kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási,
ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket;
d) a szállítandó áruval kapcsolatos dokumentumok (Szállító által biztosított magyar nyelvű dokumentáció)
költségét; CE megfelelőségi tanúsítvány
e) az esetlegesen felmerülő helyszíni összeszerelés teljesítését és felügyeletét és a leszállított áru üzembe
helyezését;
f) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áru minden tételéhez, továbbá megfelelőségi
tanúsítvány minden szállított tételhez külön. (Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató);
g) legalább 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra;
h) Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is;
i) Az átadás üzembe helyezett állapotban;
j) hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül
szakszerelőkkel biztosított legyen;
k) Teljes körű jótállás: 12 hónap.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a fenti eszközök helyszínre szállítása és üzembe helyezése.
Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 26/04/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 02/05/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 26/04/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
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Dátum: 02/05/2017
Helyi idő: 10:00

VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentum alábbi pontjai kerülnek módosításra:
Műszaki leírás A. rész Fő műszaki adatok 1. sora.
Elérhető térfogatsúly: min. 790-850 kg/m helyett helyesen: Elérhető térfogatsúly: min. 790-850 kg/m³.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 55. § (4) bekezdése
alapján ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (http://www.vertikalzrt.hu/kozbeszerzes)
közvetlenül elérhetővé teszi.

http://www.vertikalzrt.hu/kozbeszerzes

