Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu

Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tinnye Község Önkormányzata

Nemzeti
AK18533

azonosítószám:

Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre út 9.
Város: Tinnye

NUTS-kód: HU102

Postai irányítószám: 2086

Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea

Ország: Magyarország
Telefon: +36 30/598-1195

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstomszám:00664)
E-mail: kozbesz.szaktanacsado@gmail.com

Fax: +36 26/335-007

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) hivatal@tinnye.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.tinnye.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
A közbeszerzési dokumentumok ajánlatkérő honlapjáról (www.tinnye.hu) közvetlenül, korlátozásmentesen, elektronikusan
ingyenesen letölthetők, de Ajánlatkérő azt közvetlenül is megküldi e-mail útján az összefoglaló tájékoztatásra érdeklődésüket
jelző gazdasági szereplők részére, és az előzetesen a Közbeszerzési Hatóság részére jelzett gazdasági szereplők részére,
Ajánlatkérő saját kezdeményezésére.
◯A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
X a fent említett cím
◯másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
X a fent említett címre
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◯a következő címre: (adjon meg másik címet)
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők.
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
◯Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság,
valamint regionális vagy helyi részlegeik
◯Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
X Regionális vagy helyi hatóság

◯Regionális vagy helyi iroda/hivatal
◯Közjogi intézmény
◯Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
◯Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
X Általános közszolgáltatások

◯Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯Honvédelem

◯Szociális védelem

◯Közrend és biztonság

◯Szabadidő, kultúra és vallás

◯Környezetvédelem

◯Oktatás

◯Gazdasági és pénzügyek

◯Egyéb tevékenység:

◯Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 90500000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
90500000-2 - Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás ◯ Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása Tinnye község Közigazgatási területén.
A szolgáltatási feladat magában foglalja a településen



a lakossági és intézményi szilárd háztartási hulladék heti rendszerességű begyűjtését, valamint elszállítását és lerakását,
újrahasznosítását vagy más ártalamatlanítását,
évente egyszer házhoz menő rendszerű lomtalanítást.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
Érték áfa nélkül: [1] Pénznem: [H][U] F]
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ◯igen X nem
Ajánlatok ◯valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯csak egy részre nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
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II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: [ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]1 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
90510000-5 - Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
90511000-2 - Hulladékgyűjtési szolgáltatások
90511100-3 - Városiszilárdhulladék-gyűjtési szolgáltatások
90511200-4 - Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások
90512000-9 - Hulladékszállítási szolgáltatások
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 120 A teljesítés fő helyszíne: Tinnye Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Az eljárás célja hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése Tinnye Község közigazgatási területén települési
szilárd hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése tárgyban, az Ajánlatkérő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási
kötelezettségének közszolgáltatási szerződés útján történő biztosítása érdekében.
A nyertes ajánlattevő feladata különösen az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlanhasználóktól a települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja, ideértve a háztartásban
képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is,
b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja,
c) az önkormányzati közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti,
elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről, külön díj ellenében,
d) gondoskodik az a)-c) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről,
e) a begyűjtött hulladék mennyiségéről, fajtájáról, újrahasznosítás módjáról, mértékéről rendszeres és folyamatos
adatszolgáltatás az önkormányzat és a lakosság irányába,
f) a begyűjtött hulladék mennyiségéről, fajtájáról, újrahasznosítás módjáról, mértékéről rendszeres és folyamatos
adatszolgáltatás az önkormányzat és az NHKV Zrt. felé.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevő(ke)t, hogy amennyiben az Ajánlatkérőnek hiányosan/nem kellően pontosan állnak
rendelkezésére a műszaki tartalom részeként kiadott adatok a korábbi közszolgáltató(k) adatszolgáltatási hiányosságaiból eredően,
akkor az Ajánlatkérővel szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő
által számára megismerhetővé tett adatok hiányosságaiból, esetlegesen pontatlanságaiból, hibáiból eredően.
A közszolgáltatást az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban:OHKT) foglaltaknak megfelelően
kell ellátni.
A közfeladat ellátásához szükséges minimális minősítési osztály: A/I.
A részletes paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A szerződés további 24 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141.§ (4) bekezdés szerinti szerződésmódosítással.
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbiakban megadott szempontok
X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
1.
2.

ajánlattevőnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti osztályba
sorolása (minősítési fokozat és minősítési kategória) – Súlyszám: 50
lomhulladék gyűjtés házhoz menő rendszerben teljesítése 8környezetirányítási cél) (igen/nem) – Súlyszám: 20

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
X Ár – Súlyszám: 21
3.

20 m3 illegális hulladék elszállítása (célgéppel vagy konténerrel, rakodással, elszállítandó hulladék mennyisége 20 m3,
képzett érték, minta ár) (nettó Ft) – Súlyszám: 30

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [ 1 ] Pénznem: [H][U][F]
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [24 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható X igen ◯ nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdése szerint további 24 hónappal meghosszabbítható ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő
egybehangzó akaratnyilatkozatával. A további 24 havi hosszabbítás szintén azonos mennyiségre terjed ki. A meghosszabbítással
érintett időszak a becsült értékben szerepel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
(nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯ igen ◯ nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen ◯ nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontban szereplő becsült érték nem az eljárás valós értéke. Audittapasztalatok alapján a becsült érték közlése
befolyásolhatja ajánlattevőket ajánlatuk megtételében.

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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolás módja:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
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Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldésénél későbbi keltezésűnek kell lenniük. A
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti esetben értelemszerűen azon ajánlattevői nyilatkozatnak kell az ajánlattételi felhívás
megküldésének napjánál későbbi keltezésűnek lennie, melyben az ajánlattevő arról nyilatkozik, hogy valamely korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt
információkat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá
a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön
kell csatolniuk.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben
Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt
alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot,
dokumentumot. Alkalmasság igazolására az ajánlatban benyújtott dokumentumot ajánlatkérő csak a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)
bekezdése szerint igazolásra felhívott ajánlattevő esetében veszi figyelembe az igazolási felhívást követő szakaszban.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1) Előzetes igazolás módja:
Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény tekintetében az Ajánlattevőknek (közös ajánlattevőknek) előzetesen a
Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell ajánlatukban benyújtaniuk, hogy az előírt alkalmassági
követelménynek megfelelnek.
P1) utólagos igazolás módja: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra történő igazolás
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
csatolja:
Az előírt igazolásokat az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani.
Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19.§ (1) c) pontja alapján, a felhívás megküldésétől visszafelé számított,
közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli szabályok szerinti beszámolójának (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet és a
könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül.
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Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. [Kbt.
65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont].
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából [hulladékgazdálkodási közszolgáltatás] származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kr. 19.§ (2) bekezdése]
Ha az Ajánlattevő a P1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely miatt beszámoló
benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a Kr. 19.§ (3)
bekezdése szerint járhat el. Az érintett Ajánlattevő ilyen esetben, a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19.§ (3) bekezdése]
A P1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel. [Kbt. 65. § (6) bekezdés].
Az előírt alkalmassági követelményeknek az árbevétel tekintetében közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015.
(X. 30. ) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti
ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő mérleg szerinti eredményéről vagy adózás
utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
P1) Alkalmas az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje, az ajánlattételi felhívás megküldését közvetlenül megelőző utolsó három lezárt
üzleti évre vonatkozó adózás előtti eredménye legalább két évben pozitív vagy nulla.
A Kr. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben, amennyiben az előírt teljes időszakban a kért irattal ajánlattevő azért nem rendelkezik,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő a P1. alkalmassági követelménynek megfelel, ha működésének
ideje alatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja a 12.000.000,- nettó Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1.
Az ajánlattevőnek (illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) ismertetnie kell, illetve az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6)
bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de
legfeljebb a visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) megkezdett, legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél nevét
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy
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faxszám)
- a teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal)
- a szerződés nettó ellenszolgáltatásának összegét (saját teljesítés összege),
- a szerződés tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az
alkalmassági feltételeknek való megfelelés),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzanak, és teljes
egészében a vizsgált időszakra essenek.
M/2.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvényben meghatározott minősítési engedéllyel, vagy engedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel. (317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet)
M/3.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A.§ (1) f) pontja szerinti megfelelőségi
véleménnyel, vagy a megfelelőségi véleményhez szükséges feltételekkel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (azaz
visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb a visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban)
megkezdett, összesen legalább egy, legalább 12 hónap időtartamú, hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó, legalább
1.000 fős lakosszámú településsel kötött közszolgáltatási szerződéssel, amelynek ÁFA nélküli ellenértéke eléri, vagy meghaladja a
nettó 6 000 000 Ft-ot.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi
CXXV. törvényben meghatározott minősítési engedéllyel, vagy a minősítési engedélyezéshez szükséges minden, a 2013. évi
CXXV. törvényben meghatározott feltétellel.
M/3.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A.§ (1) f) pontja szerinti
megfelelőségi véleménnyel, vagy a megfelelőségi véleményhez szükséges minden, a 2012. évi CLXXXV. törvényben
meghatározott feltétellel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint a Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló
szerv a nyertes ajánlattevőnek a szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről
a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a nyertes ajánlattevő valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv
által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg. A
Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
A közszolgáltatási díjak megfizetése vonatkozó részletes előírásokat a közszolgáltatási szerződés V. pont 5.2 alpontja
rögzíti.
A nyertes ajánlattevő által a közszolgáltatás keretében– az ingatlantulajdonos felé díj felszámítása nélkül – az
Ajánlatkérő külön térítése ellenében nyújtott szolgáltatásokra tekintettel az Ajánlatkérő által fizetendő díjak megfizetése
havi elszámolásban történik majd.
Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számláját a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti eljárásrendnek
megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a nyertes
ajánlattevő részére.
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A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Ht. és a Kbt., valamint az egyéb, alkalmazandó jogszabályok
rendelkezései irányadók.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
X Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯ Versenypárbeszéd
◯ Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
◯Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
◯Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ◯igen X nem
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: (2018.05.07.) Helyi idő: (08:00)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ H ] [U ] 1
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam hónapban: [1 ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (2018.05.07.) Helyi idő: (08:00)

Hely:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal (Tinnyei Kirendeltség)
Tárgyaló
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 9.
Az ajánlatnak a 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 9. tárgyaló helyiségbe kell beérkeznie az ajánlattételi határidőig. Az
ajánlatot ajánlattevő kizárólag abban az esetben tekinti határidőben benyújtottnak, amennyiben annak ajánlatkérő részéről történő
kézhezvétele a beadás helyeként megjelölt hivatalos helyiségben az ajánlattételi határidőig megtörtént.
A bontáson a jogosultak részvétele a Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint.
A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott
szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. Jelen beszerzés nem támogatásból valósul meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű X igen ◯ nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
X A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
1.

Az eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész, 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, tekintettel arra,
hogy a szolgáltatás megrendelés becsült értéke nem éri el a szolgáltatás megrendelésekre irányadó közösségi értékhatárt.
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A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
3. Részajánlat-tételi lehetőség nem biztosított. Indoklás: Ajánlatkérő a részajánlat-tételt kizárja, tekintettel arra, hogy a Ht.
34.§ (2) bekezdése alapján egy közszolgáltatási szerződést köthet, továbbá egy egységes rendszerre vonatkozóan kíván
szerződést kötni.
4. A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-100 pont. A bírálat az ár jellegű értékelési
szempont esetében a fordított arányosság, az 1. és 2. minőségi szempont esetében pontkiosztás a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
5. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §
(6) bekezdése nyomán tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be azeljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a
hiánypótlást.
6. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak:A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek.
7. Ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
8. Az eredmény közlésének időpontja: A Kbt. 79. §-ában foglaltak szerint.
9. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték adásához.
10. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 3. § 21. pontja alapján a
közbeszerzési dokumentum részét képezi minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya,
illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében
hivatkozik, így különösen az eljárást megindító felhívás, műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatás, szerződéses feltételek, a
gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, árazatlan költségvetés.
11. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
12. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlattételi felhívásban megadott pontos címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A kézbesítés késedelméből, nem
megfelelőségéből származó felelősség ajánlattevőt terheli.
13. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
a) Az ajánlat eredeti, papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első
vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell
írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak)
nem kell, de lehet számozni.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven, 1 papír alapú példányban kell benyújtani.
e) Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, .pdf
kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve.
f) Az ajánlat külső csomagolásán ”Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - AJÁNLAT” megjelölést valamint az
Ajánlattevő nevét és címét kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az
ajánlattevő nem tünteti fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud
felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.
g) Az ajánlatban lévő, minden –az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.
h) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
14. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat
15. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállítása kapcsán ezúton szeretné kiemelten felhívni az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 3. § 2.
pontja szerinti „alvállalkozó” fogalomra, amely szerint: alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
16. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
(személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban.
Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni
kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes
bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó
meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt
2.
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17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

vevő szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116.
§ (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.
Az ajánlatban a Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre
jogosult személy vagy az általa az ajánlat aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell
becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nevét,
székhelyét, telefon és telefax számát, email címét, valamint a Kbt. 68.§ (4) bekezdése alapján azokat a főbb,
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a
Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást
magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat
legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel
az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
arra, hogy az ajánlat elkészítésének és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar.
Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló döntése és
az arról szóló értesítés ajánlattevőnek történő megküldése során a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdései szerint jár el.
Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli.
Az M/2. alkalmassági követelmény esetében amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényben meghatározott minősítési engedéllyel,
de rendelkezik a minősítési engedélyezéshez szükséges minden, a 2013. évi CXXV. törvényben meghatározott
feltétellel, vállalnia kell az ajánlatban tett kötelezettségvállalási nyilatkozattal, hogy a minősítési engedélyt nyertessége
esetén a szerződéskötésig megszerzi. Amennyiben a szerződéskötésig nem szerzi meg a nyertes ajánlattevő az
engedélyt, a szerződést vele nem lehet megkötni.
Az M/3. alkalmassági követelmény esetében amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 32/A.§ (1) f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel, de rendelkezik a megfelelőségi
véleményhez szükséges minden, a 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott feltétellel, vállalnia kell az ajánlatban
tett kötelezettségvállalási nyilatkozattal, hogy a megfelelőségi véleményt a nyertessége esetén a szerződéskötésig
megszerzi. Amennyiben a szerződéskötésig nem szerzi meg a nyertes ajánlattevő a megfelelőségi véleményt, a
szerződést vele nem lehet megkötni.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdései nyomán ezúton tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az M/1., M/2. és M/3. alkalmassági minimumkövetelményt
szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékébe kerülés
követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való
alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www. pontosido.hu weboldal „Budapest idő”
adatai alapján állapítja meg. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy azon dokumentumokat tekinti
határidőre kézbesítettnek, amelyek az adott határidőig bezárólag a felhívás szerinti helyiségbe megérkeznek.
Ajánlatkérő a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen
devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás
megküldésének napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben
az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.
Az ajánlatok bontását követően amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőségeit (különösen: email
cím, faxszám, kapcsolattartó személye) módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben
vagy faxon tájékoztatni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adatait szíveskedjen úgy
megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem
jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out
of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevő ezen adatok módosításáról külön emailt/faxot
szíveskedjenek küldeni).
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is)
minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban
felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a
fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon,
mellékletben kell közölni. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan
információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. A gazdasági
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja,
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy nem megfelelő az indoklás, amennyiben csupán megismétli a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket vagy általánosságot rögzít. A benyújtott indoklásban a gazdasági szereplőnek mindenképpen meg kell
jelölnie a kockázatot, a veszélyeket és a valószínűsíthető sérelmet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben
az ajánlattevő valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja alapján
érvénytelen.
Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy
középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben az ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján nem minősül
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény
hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó.
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29. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 2007. évi CXXXVI.
törvény (Pmtv.) 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül
vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében
meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban
lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. §
(2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket
már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár”
30. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi,
szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során
meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanake ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
31. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az ajánlattevő adatait tartalmazó
nyilatkozatot (ezen nyilatkozat mintát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza). A szerződéstervezetet változatlan
formában el kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
32. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül
– a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
33. A közbeszerzési dokumentumban szereplő szerződéstervezet az alábbi, szerződést biztosító mellékkötelezettséget
tartalmazza: Hibás teljesítési kötbér
34. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
35. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket,
illetve a Kbt. 35. § (2) bekezdése nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). Továbbá a
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük
maguk közül, hogy - nyertességük esetén – az ajánlatkérő kit tekintsen közszolgáltatónak.
36. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös
ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.
A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni:
a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését és
b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és
c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi
közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az
ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban, és
d) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
e) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
- az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő
megnevezésével),
amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők
megnevezésével),
és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni.
f) tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és
g) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve
hatóság jóváhagyásától nem függ.
37. A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlattevőnek az ajánlatban meg
kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést
kötni, és meg kell jelölni ezen szerződésnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
értékéhez viszonyított mértékét, arányát, ha az meghaladja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés nettó értékének 10 százalékát.
38. Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem változhat.
39. A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során az ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint jár el és ezen
rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.
40. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát atekintetben, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése nyomán az előírt
alkalmassági követelmények közül bármelyiknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva kíván-e megfelelni, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
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41. Amennyiben az előírt alkalmassági követelmények bármelyikének az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben: M/1., M/2., M/3. megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
42. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása esetén bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – kivéve a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti esetkört –, a Kbt.
65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak
minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie:
- az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat szükséges
- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági követelményének
vonatkozásában írták alá a felek az okiratot
- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) bekezdése
nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott szervezet olyan mértékben
részt vesz a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő
saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen
részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő
bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
43. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az
ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási
szerződést, átalakulási cégiratokat is. A jogutódlás kapcsán a Kbt. 65. § (11) bekezdése is irányadó.
44. A 321/2015.(X. 30.) Kr.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.
45. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő szakmai ajánlatát a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében meghatározott tartalommal. A szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani.
46. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint atekintetben, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági
tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését.
47. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
48. Jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az eljárás
megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. Rend.,
valamint a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet az irányadók.
49. A 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti meghatározásokat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu

Fax: +36 18828593

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:
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E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól
számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A
benyújtott panasz nem eredményezi sem a
fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.
Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu

Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény megküldésének dátuma: (2018. április 13.)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák
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