ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Meghívásos eljárás EKR000096142018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT

Közbeszerzés
tárgya:

Felépítményes szívó-seprő célgép beszerzés

Összefoglaló tájékoztatás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT

Postai cím:
Város:

Százhalombatta Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

2440

Ország:

Magyarország

Hága László Út 2

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

EKR rendszer

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

Árubeszerzés
Felépítményes szívó-seprő célgép beszerzés

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új kéttengelyes önfelszedő seprő tehergépjárművet az ajánlatkérő az alábbi műszaki tartalommal kívánja megvásárolni Funkció:
Kéttengelyes, rövidfülkés önfelszedő seprő tehergépjármű, mely alkalmas szegéllyel ellátott utak, útszakaszok tisztítására, városi
közutak takarítására. Műszaki specifikáció 1. Alváz Motor: - Négyütemű közvetlen befecskendezésű turbó-diesel, töltőlevegő hűtővel
ellátott, EDC motorvezérlésű - Csendesített kivitel, zajhatárérték max. 80 dB (92/97EWG) - Motorteljesítmény min. 170 Kw - Növelt
hatású motorfék, kormányoszlopról vezérelhető, min 300 kW teljesítménnyel, vagy retarderrel szerelve. - Káros anyag kibocsátás:
feleljen meg az EURO 6 követelményeinek - Fűthető üzemanyagszűrővel rendelkezzen. Sebességváltó: - Automata Hidak és
felfüggesztésük: - Kerékképlet: 4x2 - Tengelytáv 3300-3750 mm között legyen Vezetőkabin: - Jobbkormányos kivitel - Komfort
vezetőoldali ülés (levegősen állítható ülésmagasság állítás, dönthető háttámla; ülés előre-hátra állítható) - Min. 2 személyes fülke Elektromosan állítható és fűthető tükrök, minden oldalon, baloldalon rámpatükörrel legyen felszerelve, az oldal tükrök nagy látószögű
kivitelűek legyenek. - Digitális menetírót, a felépítmény üzemórájának mérésére üzemóra számlálót tartalmazzon - Légkondicionáló
berendezéssel legyen felszerelve - A kormánykerék magassága és dőlésszöge állítható kivitelű legyen - Kormányzárral, indításgátlóval
legyen ellátva - Autórádióval legyen felszerelve - Seprő felépítmény vezérlése a kabinból - Vezetőkabin színe RAL 9010 fehér
Fékrendszer: - Kétkörös elektronikus fékrendszer, elöl, hátul tárcsa, ABS –el ellátott, azbeszt mentes betétekkel, levegőszárítóval
ellátott legyen. - Automatikus fék után állítással - Kipörgésgátló berendezéssel (ASR) felszerelt kivitel legyen Egyéb műszaki
követelmények: - Üzemanyagtartálya zárható legyen - Szervokormány - Akusztikus tolatásjelzővel legyen felszerelve - A jármű elöl és
hátul sárgafényű forgólámpával, legyen felszerelve. - A jármű rendelkezzen munkavédelmi minősítéssel, érvényes műszaki vizsgával.
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Valamint minden tekintetben feleljen meg a Magyar Szabványoknak. Súlyadatok: - a megengedett össz. gördülőtömeg a 16 tonnát ne
haladja meg. 2. Felépítmény: - Seprőrendszer a hordozó jármű tengelyei közt helyezkedjen el - Vizező-permetező berendezéssel legyen
ellátva - Víztartály térfogat min. 1900 liter - Víztartály és gyűjtőtartály szűrővel összenyitható, ezáltal nagy mennyiségű víz szállítására
képes a jármű és locsolóautóként is használható - Víztartály a gyűjtő tartály alján elhelyezve - Víztartály anyag: nemesacél Gyűjtőtartály bruttó térfogata: min. 6,5 m3 - Gyűjtőtartály anyaga: nemesacél - Gyűjtőtartály billentése: min. 55°-ban - Tartály
oldalfalán mindkét oldalon kémlelő nyílás, nehezen felszívható anyagok bedobására - Seprési szélesség: min. 2300 mm - Jobb oldali
seprés - Felépítmény színe RAL 9010 fehér - Felépítmény motor: min. 55 kW - Károsanyag kibocsátási szint: Euromot 3B Üzemanyagtartály min 150 l, zárható, a tartály emelése nélkül tölthető - Hidraulikus ventilátor meghajtás - Tolt oldal kefe
felfüggesztés - Kefe forgási sebessége állítható - Tolt henger kefe felfüggesztés - Hengerkefe permetező gerendával - Ütközés biztos
szívóegység - Szívóegység forduló támasztókerékkel és elektro-pneumatikusan nyitható nyílással - Kijelzővel szerelt központi
vezérlőegység, minden seprési funkció kezeléséhez 7”- kijelzővel - Tolatókamera a 7”-os kijelzőn - A 7”-os kijelző alkalmas legyen
tolató kamera képének megjelenítésre is - A tartály ürítési és zárási funkciók a vezetőfülkéből és távirányítóval is működtethető
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
8

Időtartam hónapban:
II.1.5) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:
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III. szakasz: Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Minőségi szempont

Súlyszám / Jelentőség

Szállítási határidő (min 4 hónap, max 8
hónap

20

Szerviz megkezdése garanciaidőn belül 10
és garanciaidőn túl (min 24 óra, max 48
óra
Költség szempont:

Nem

Költség szempont
Ár szempont:

Súlyszám / Jelentőség
Igen

Megnevezés:

Nettó ajánlati ár ( HUF),

Súlyszám / Jelentőség:

70

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és nem vehet részt az alkalmassági igazolásban olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja, bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: - Az ajánlattevőnek
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja bekezdésében előírt kizáró okok
hatálya alá- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és
q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá Részvételre jelentkező rendelkezzen az eljárást
megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben önfelszedő seprő tehergépjárművek értékesítéséből és / vagy
szállításából származó, összesen legalább 60 000 000 Ft összegű általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel. Részvételre
jelentkező rendelkezzen az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapban összesen legalább 1 db önfelszedő seprő
tehergépjármű szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot , vagy
több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk

EKR000096142018

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.05.30.

10:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.05.15.

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000096142018

EKR-OT-00252/2018

