
HL/S S250
30/12/2017
527601-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1 / 10

30/12/2017 S250
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1 / 10

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527601-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
2017/S 250-527601

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
AK16541
Győri kapu 48–50.
Miskolc
3531
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csordás László
Telefon:  +36 46412611
E-mail: varosgazda@varosgazda.hu 
Fax:  +36 46412618
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varosgazda.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varosgazda.hu/

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/varosgazda-hulladek-szallitas-kezeles
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
ÉSZ-KER Zrt. miskolci iroda
Kazinczy u. 6. 2/2
Miksolc
3525
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon:  +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu 
Fax:  +36 46791876
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varosgazda.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
ÉSZ-KER Zrt. miskolci iroda

mailto:varosgazda@varosgazda.hu
http://www.varosgazda.hu
http://www.varosgazda.hu/
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/varosgazda-hulladek-szallitas-kezeles
mailto:miskolc@eszker.eu
http://www.varosgazda.hu
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Kazinczy u. 6. 2/2
Miskolc
3525
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon:  +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu 
Fax:  +36 46791876
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varosgazda.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közszolgáltató

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Városgondozás, városüzemeltetés

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

II.1.1) Elnevezés:
Városüzemeltetési feladat ellátásból keletkező hulladékok szállítása, kezelése, hasznosítással és/vagy
lerakással történő ártalmatlanítása.

II.1.2) Fő CPV-kód
90510000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Városüzemeltetési feladat ellátásból keletkező hulladékok szállítása, kezelése, hasznosítással és/vagy
lerakással történő ártalmatlanítása.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
90510000
90511000
90512000
90514000
90524300
90513000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:

mailto:miskolc@eszker.eu
http://www.varosgazda.hu
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Miskolc Megyei Jogú Város Közigazgatási területén belül, változó helyszíneken.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldhulladék átvétele, konténer biztosításával, és a telítődött konténerek komposztáló, illetve egyéb
hasznosítási területre, üzembe történő elszállítása, kezelése, hasznosítása. Valamint építési-bontási
hulladékok, és úttisztításból származó hulladék jogszabályoknak megfelelő elszállítása (gyűjtés és szállítás), és
szakszerű kezelése (előkezelés valamint hasznosítás és/vagy ártalmatlanítás).
Miskolc város közterületein hatályos Közszolgáltatási szerződése szerinti városüzemeltetési feladatai.
Miskolc város közterületein, közparkjaiban, ajánlatkérő mindenkor hatályos Közszolgáltatási szerződése
szerinti városüzemeltetési feladatai (így különösen a parkfenntartási, kertészeti, őszi-tavaszi lombgyűjtés,
szellőztető gereblyézés, koronaalakító-, ritkító és ifjító metszések, gyep- és pázsit kaszálás, kaszálék gyűjtése,
sövénygondozás, gallyazás), valamint az egyéb szolgáltatási területen (köztemetők, piacok, állategészségügyi
telep, állatkert) keletkező zöldhulladékok (faágak, -gallyak fák és cserjék levelei, nyesedék, és egyéb
természetben előforduló tiszta növényi eredetű anyagok), továbbá ezeken a területeken, illetve ezeken túl a
város közigazgatási területén belül illegálisan elhelyezett építési-bontási hulladékok (beton törmelék, vegyes
építési törmelék, föld és kövek, aszfalt hulladék, úttisztításból származó maradék, összegyűjtött szóróanyag)
Ajánlatkérő által a helyszínen, illetve saját telephelyére összegyűjtött hulladékok átvétele, rakodása, valamint a
hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelésre történő elszállítása, kezelése, és hasznosítással és/
vagy lerakással történő ártalmatlanítása. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által szerződésben előre
meghatározott időpontok és helyszínek ismeretében zöldhulladék esetében nagy űrmértékű (legalább 30 m3)
konténerek kihelyezése (ajánlatkérő vállalja az általa kijelölt helyszínekre kihelyezett konténerek hulladékkal
történő megrakodását), az építési-bontási hulladékok esetében szállítójármű és rakodógép ajánlattevő általi
biztosítása. Az elszállítandó hulladékok központi átvételi helye ajánlatkérő Miskolc, Csaba vezér u. 1. sz. alatti
telephelye („Nádasréti telephely”). A 17 01 01, 17 03 02, 17 01 07, 17 05 04, 20 03 03 HAK hulladék kódok
szerinti hulladék esetében a mennyiségi limit minimum 50 tonna/nap.
A szállítást úgy kell végezni, hogy annak során a környezetszennyeződést minimalizálni kell, értve ez alatt,
értve ez alatt, hogy a hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást vagy kiszóródást megakadályozó
ideiglenes takarású konténerben kell végezni. A szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító köteles
gondoskodni a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról.
A feladat során az alábbi hulladék azonosító kód szerinti anyagokkal kell foglalkozni:
Hulladék azonosító Megnevezés Mennyiségi egység Tervezett mennyiségek.
2018.évre
To Tervezett mennyiségek.
2019. évre
To Tervezett mennyiségek.
2020. évre
To Tervezett mennyiségek.
2021. évre
To.
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék tonna 3 000 3 000 3 000 3 000
17 01 01 Beton tonna 500 500 500 500
17 03 02 Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től tonna 300 300 300 300
17 01 07 Beton tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól tonna
600 600 600 600
17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól tonna 1200 1200 1200 1200
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20 03 03 Úttisztításból származó maradék hulladék tonna 300 300 300 300

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Hány %-ban vállalja ajánlattevő a hasznosítást az egyes HAK kódú hulladékok
esetében? Minimálisan elvárt hasznosítási mérték: 50 % / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 3. Környezetterhelés mértéke (Hulladék elszállítása során okozott teljes közúti
terhelés mértéke, összesen, valamennyi HAK kódú hulladék figyelembe vételével (km x to)) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Ajánlatok bírálata során adott pontszám alsó és felső határa: 0-10; Értékelés módszere: ár szempont és a
3. bírálati szempont esetén: fordított arányosítás, 2. szempont esetén: egyenes arányosítás. Az árszempont
részletezését és alszempontjait a karakterkorlátok miatt a dokumentáció tartalmazza.
A II.1.5) és II.2.6) pontokba megadott érték technikai szám.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolás (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján):
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és kapacitást nyújtónak az
ajánlatban a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8)
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával igazolhatják. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján
az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő
az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) és
(6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett
szolgáltatásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referencia-
igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés megállapítható),
— a teljesítés idejét (a kezdési/befejezési időpont év/hó/nap pontossággal történő feltüntetésével),
— adott esetben az ellenszolgáltatás összegét,
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt.
65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont].
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás
vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy a szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5)
bekezdése alkalmazandó.
M.2./ nyilatkozat azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A
nyilatkozat mellett csatolandó:
a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza minimum a következő tartalommal: a
bemutatott szakember szakmai tapasztalata (év/hónap pontossággal), mely során bemutatásra kerülnek az
általa végzett feladatok, az ellátott feladatkörök., kamarai nyilvántartási száma
b) szakember végzettséget igazoló dokumentumainak egyszerű másolata,
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdés b) pont]
M.3./ nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg műszaki
felszereltségről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítése során rendelkezésre bocsátani
tervezett eszközök típusmegjelölését, számát, valamint azon jellemezőiket, melyből az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés megállapítható.. [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet.
21. § (3) bekezdés i) pont].
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1-
M.3./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Az ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, ezen szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az M.1-M.2. pontban előírt követelmények teljesítésének igazolására a Kbt. 65. § (9) bekezdése irányadó.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti
korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy
együttesen nem rendelkeznek):
M.1. / az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban befejezett (maximum 6 éven belül
megkezdett) szerződés tárgya (hulladék gyűjtés, szállítás, kezelés, hasznosítás) szerinti szolgáltatás nyújtásra
vonatkozó, legfeljebb 6 szerződésből megvalósult referenciával az alábbiak szerinti mennyiségben akként,
hogy ezen korábbi teljesítés(ek) időszaka alatt, volt olyan egybefüggő 2 hónap, amelynek során 800 to 20 02 01
kódszámú hulladék előkezelésére és hasznosítására/ vagy ártalmatlanítására, és amelynek során 300 to 20 03
03 kódszámú hulladék esetében annak előkezelésére és hasznosítására/ vagy ártalmatlanítására kezelésére 1
hónapos időintervallumon belül került sor.
Hulladék azonosító Megnevezés minimálisan elvárt mennyiségek.
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék
2 700 to
17 01 01 Beton 500 to
17 03 02 Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 200 to
17 01 07 Beton tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 800 to
17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 1 600 to
20 03 03 Úttisztításból származó maradék hulladék 300 to
M.2./ nem von be a teljesítésbe legalább az alábbiaknak megfelelő szakértelemmel és tappasztalattal
rendelkező szakembereket:
M.2.1. 1 fő projektvezető szakembert, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. számú melléklet 1.1.
és 1.3. pontja szerinti szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,
valamint hulladékhasznosítási és/vagy ártalmatlanítási feladatot magában foglaló hulladékgazdálkodási
projektben szerzett 36 hónapos projektvezetői tapasztalattal
M.2.2. 1 fő szakembert, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. számú melléklet 1.2. pontja szerinti
szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
M.2.3. 1 fő szakembert, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. számú melléklet 1.4. pontja szerinti
szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
A szakemberek között átfedés megengedett!
M.3 nem rendelkezik legalább az alábbi gépekkel, berendezésekkel:
— legalább 1 db, 30 m3-es konténerrel és arra alkalmas konténer szállító autóval,
— 1 db univerzális szóró berendezéssel, vagy 1 db komposztforgató géppel,
— 1 db mobil vagy telepített törőgéppel, melynek kapacitása minimum 600 to/nap,
— 1 db mobil vagy telepített minimum 70 kW teljesítményű osztályozó géppel, mely legalább 3 db frakcióra tud
osztályozni,
— 1 db legalább 3,0 m3-es kanálméretű homlokrakodóval.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, az egyedi megrendelés szerződésszerű teljesítését követően, a
Kbt. 135 § (1), valamint (5) és (6) bekezdéseire figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal
összhangban 30 napos határidőre, átutalással teljesíti.
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Késedelmi kötbér: az érintett megrendelésben meghatározott teljesítési határidő elmulasztása esetén az adott
megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta, max az adott megrendelésre vonatkozó nettó
váll. díj 25 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a tárgyi
keretszerződés alapján tett megrendelés teljesítése olyan okból, amiért Ajánlattevő felelős, meghiúsul. A
meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult megrendelés nettó ellenértékének 20 %-nak megfelelő összeg.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/02/2018
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/02/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
ÉSZ-KER Zrt. miskolci iroda, 3525 Miskolc, Kazinczy utca 6.
2/2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint meghatározott személyek. A bontási.
Eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
1) Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó
rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás)
2) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja.
3) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke: 2 000 000 Ft. Befizetése
(teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő UNICREDIT Bank Zrt.-nél vezetett:
10918001-00000004-07000007 számú számlájára. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
Teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről
egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető
kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon
tartalmaznia kell.
4) Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1)-(6) alapján.
5) Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania a köv nyilatzkozatokat: Kbt. 66. § (2),
(4) (6); Kbt. 67. § (1), (3) (4); Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap; Kbt. 66. § (6) bek., ill. 317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rend 2. § (3) bek. szerinti információkat; adott esetben kezességvállalási nyíl. az alk. igazolásában részt
vevő szervezet részéről (Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti esetben); 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rend 1. § (4)
bek., illetve közös ajánlattétel esetén a rendelet 1. § (5) bek. szerinti nyilatkozatot, illetve szakmai ajánlatot
a rendelet 1. § (7) bek. és 2. § (1) bek. alapján; az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű
fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot,
6) Csatolandó az ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alváll és
alkalmasságot igazoló szerv. esetében a köv iratokat: ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási
címpéldánya vagy aláírási-mintája, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával,
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
7) A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nxilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani.
8) Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg.
9) Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a
dokumentációban meghatározott tartalommal. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem
hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
10) Részvételi jogosultság: Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumot min.
egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és ezt kitöltött, aláírt
átvételi elismervény I.1) pont szerinti címre való megküldésével igazolja.
11) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
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1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §.
A VI.3) pont, További információk folytatása:
12) A Kbt. 75.§ (2) bek e) pontja nem kerül alkalmazásra
13) A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint
megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai
névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: M.2.1.: „SZKV 1.1.” és „SZKV 1.3;
M.2.2.: „SZKV 1.2”; M.2.3.: „SZKV 1.4”
14) A Kbt. 141. § (4) bekezdés alapján felek jogosultak a szerződést módosítani, az ajánlati egységárakat
megemelni annak teljes időtartama alatt minden év elején a KSH által publikált „3.6.1. A fogyasztóiár-index”
megnevezésű adatbázis „Szolgáltatások” alcsoportra vonatkozó éves árindexével.
15) Ajánlattevőnek az ajánlata mellékleteként szakmai ajánlatot kell benyújtani a dokumentációban
részletezettek szerint, melynek tartalmaznia kell a telephely bemutatását, valamint a tervezett feladatellátás
bemutatását.
16) FAKSZ: Dr Kisely Alexandra lajstromszám:00113, Bakondi Attila lajstromszám: 00418
17) Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötésig rendelkezzen a II.2.4) pontban nevezett HAK
kódokra és mennyiségekre vonatkozó gyűjtési-szállítási engedéllyel, valamint előkezelési-hasznosítási és/vagy
ártalmatlanítási engedéllyel.
Ezen feltétel teljesítésére, vállalásának alátámasztására ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot ajánlatában.
Figyelemmel a szerződéskötés közeli időpontjára ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben az már
rendelkezésére áll, úgy ajánlatában csatolja az engedélyét, amennyiben nem, úgy ajánlatában nyilatkozzon,
hogy a szerződéskötésre rendelkezni fog, illetve ismertesse, miként fog azzal rendelkezni a szerződéskötés
várható időpontjára.
18) Ajánlatkérő a felhívás II.1.6. pontjában úgy nyilatkozott, hogy a részajánlat tételét jelen eljárásban nem
biztosítja. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését
abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és
minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve
ésszerűtlen lenne, tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási munka egy komplex hulladékgazdálkodási
rendszer üzemelését szolgálja, így az egy egységet képez. A különböző munkafázisok egymásra épülnek, a
biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg.
Jelen beszerzés megvalósítása olyan gazdasági és műszaki egységet alkot amely gazdasági szempontból
költséghatékonyabban megoldható a hulladékgazdálkodási rendszer részegységekre való szétbontása
nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából fontos hogy növelje a tevékenységéből származó
hulladékok esetében a hasznosítás arányát, vagyis olyan egységes hulladékgazdálkodási rendszert építsen
ki, amely hatékony, magas hozzáadott értékű, olcsó és ahol a környezetterhelés a legalacsonyabb. Így
a rendszer összehangolt és költséghatékony. Ajánlatkérő a részejánlattétel lehetőségét nem biztosítja
mivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek egymással szoros és összekapcsolódó egységet képeznek
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egymás nélkül vagy eltérő feltételek szerint történő megvalósításuk esetén a környezetterhelés növekedhet a
hulladékgazdálkodás rendszerhatékonysága korlátozódna.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2017
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