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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154963-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Győr: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
2019/S 066-154963

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

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

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
EKRSZ_23274835
Városház tér 1.
Győr
9021
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsi Róbert
Telefon:  +36 96824919
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu 
Fax:  +36 96961628
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hulladek.gyor.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000300142019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000300142019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodási közfeladatok

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

II.1.1) Elnevezés:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000300142019

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:tarsulas@hulladek.gyor.hu
http://www.hulladek.gyor.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000300142019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000300142019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000300142019/reszletek
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90500000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátása, valamint a kialakított települési hulladék-gazdálkodási rendszer eszközeinek,
berendezéseinek és létesítményeinek üzemeltetésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

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)
90500000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város és annak környezetében 112 település közigazgatási területe,
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyék

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladat: a hulladékátvétel, gyűjtés,szállítás,átrakás,kezelés,hulladékgazdálkodási feladatok ellátása,
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett létesítmény fenntartása, üzemeltetése, az
ingatlanhasználók által összegyűjtött és rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából
történő rendszeres szállítása,a gyűjtőhelyek, átrakó állomások, előkezelő, illetve hasznosító telepek, továbbá a
települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése, ügyfélszolgálati iroda működtetése. A
feladatok ellátása részben a közszolgáltató által biztosított eszközökkel, berendezésekkel és létesítményekkel,
részben a megrendelő által átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint létesítmények használatával
történik.
Főbb mennyiségi adatok:

— az érintett települések összterülete: 2 471 km2

— az érintett települések állandó lakónépessége (1.1.2017.-én) 262 523 fő.
Lakások száma: 111 574 db, önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevonva: 103 122
háztartás, 3 940 gazdálkodó szervezet, 824 intézmény, (aktualizálás alatt)

A terület átlagos népsűrűsége 106 fő/km2

— a közszolgáltatás keretében a lakosságtól és a gazdálkodó szervezetektől begyűjtött hulladék mennyisége
2017. évben: vegyes hulladék 28 348 271 kg, maradék hulladék 16 495 408 kg, biohulladék 10 712 012 kg,
papír, műanyag, üveg, fém (szelektív szigetről) 7 386 764 kg, hulladékudvarokról (15 frakció)15 211 561 kg,
összesen 78 154 016 kg,
— a 2017.évben a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyiségét a dokumentáció tartalmazza,
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— négyféle (papír, üveg, műanyag, fém) hulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas gyűjtőszigetek száma
jelenleg: 349 db (minden településen épült gyűjtősziget,a népesebb településeken több gyűjtősziget is épült),
— 13 hulladékfrakció konténerekben történő gyűjtésére alkalmas hulladékudvarok száma: 43 db, - átrakó
állomások száma: 2 db (Vaszar, Sikátor),
— központi regionális telep 1 db (Regionális Hulladékkezelő Központ és Nem Veszélyes Hulladéklerakó, Győr-
Sashegy),
— az elkülönített gyűjtésből származó hasznosítható anyagok előválogatását, bálázását végző válogatómű
kapacitása: 35 000 t/év,
— lakossági hulladékgyűjtés: megrendelő családi házas övezetben háztartásonként kettő frakció (maradék
és bio), négy lakásnál többlakásos ingatlan esetében egy frakció (vegyes) - a szolgáltatás igénybevételét
dokumentáló jeladó berendezéssel ellátott- gyűjtőedényt biztosít, a közszolgáltatónak ezekhez kapcsolódóan
3 szállító vonalat kell üzemeltetni. Ezen feladat ellátásához a megrendelő által biztosított gyűjtőedények
mennyisége nem elegendő, így közszolgáltató további legalább 40 000 db jeladóval ellátott gyűjtőedényt
köteles biztosítani az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához,
— biohulladék szállítása legalább heti egy alkalommal,
— megrendelő a szállítási feladat elvégzéséhez 20 db speciális járművet biztosít, melyekből 4 db hulladék
gyűjtőedény mosására alkalmas. Amennyiben ezen feladat ellátásához a megrendelő által biztosított járművek
mennyisége nem elegendő, úgy a további szükséges, edényazonosítóval ellátott szállító járművek biztosítása
közszolgáltató kötelezettsége,
— a lomtalanítás megszervezése és elvégzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
— A konténerben vegyes hulladékot gyűjtő nem természetes személyek kiszolgálására a közszolgáltató
legalább az alábbiakat köteles biztosítani:

25 db 5 m3-es konténer

4 db nyitott 20 m3-es konténer

1 db nyitott 10 m3-es konténer

2 db tömörítõs 16 m3-es tartály présfejjel

4 db tömörítõs 20 m3-es tartály présfejjel

99 db zárt 4,3 m3-es konténer

1 db öntömörítős 24 m3-es konténer
Amennyiben helyben kívánja a közszolgáltató a konténereket üríteni, akkor ahhoz önürítős kukás gépjárművet
kell biztosítania.
Közszolgáltatás tervezett kezdése: 1.7.2019., időtartama: 60 hónap Az OHKT-ben foglaltak szerint kell
szolgáltatni.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) 338530101002101 OKJ számú települési hulladékgyűjtő és szállító képzettséggel
rendelkező szakemberek száma (fő) (max. 12 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2) 315820600103101 OKJ számú emelőgép kezelő/konténeremelő képzettséggel
rendelkező szakemberek száma (fő) (max. 5 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3) 338530100000000 OKJ számú hulladéktelepkezelő képzettséggel rendelkező
szakemberek száma (fő) (max. 6 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 4) 315820600103104 OKJ számú földmunka rakodó és szállító gépkezelői
képzettséggel re elkező szakemberek száma (fő) (max. 10 fő) / Súlyszám: 20
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Minőségi kritérium - Név: 5) 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. szerinti környezetvédelmi megbízott szakember
minőségbiztosítás és/vagy hulladékgazdálkodás területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (max. 140
hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 1

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
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
A II.2.5. pontban az ár kritérium technikai okból került megjelölésre, AK az ajánlati árat a Kbt.76.§(4)bek.szerint
a 317/2013.(VIII.28.)Kr.1.§(11) bek.tekintettel nem értékeli, a szolgáltatási díj rögzített mértéke a
Ht.88.§(3)bek.h) pont szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.

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 elj-ban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan GSZ, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.
szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
AK a Kbt.74.§(1)bek.b) pont alapján jár el.
Előzetes igazolás: 321/2015.(X.30.) Korm.r.(továbbiakban: Kr.)1.§(1) alapján AT-nek ajánlatában az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k
mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani. Ha AT az előírt alk. köv-nek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67.§(3) bek és a Kr. 15. § (1) bek alapján az ajánlatban az
EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bek-nek megfelelően.
EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.
Azon AV tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell
benyújtani. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat
során.
A Kbt. 69.§ (4) alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bek-i továbbá a Kr. 8,
10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve
nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozatot AT az
EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
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AK a Kbt. 74. § (1) b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alk. igazolásában részt vevő
szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolás AK felhívására
AT-nek a Kbt. 69. § (4) bek.-ben, a Kr. 1. § (2) bek.-ben, a Kr. 8-16. §-ban foglaltaknak megfelelően kell
részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az elj.-ban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV/más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hiányának igazolására. (Kr. 15. § (1) bek.).
Kbt. 65. § (1) bek. c) pont
Az eljárásban nem lehet AT az olyan GSZ, amely nem rendelkezik olyan minősítési engedéllyel,
amely a 2013.évi CXXV.tv.1.melléklete szerinti minimum C/I. minősítési osztály besorolást
tartalmaz(Kbt.65.§(1)bek.c)pont,Kr.26.§(1)bek.b)pont).
Az ajánlatban benyújtandó a minősítési engedély. (Kbt.65.§(1)bek.c)pont,Kr.26.§(3)bek.) A Ht.34.§(4)bek.
fennállásakor nyújtsa be az AT ezen dokumentumokat valamennyi tagja tekintetében.
A Kr. 26. §-a alapján AK előírja, hogy a GSZ legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni
vállalkozók nyilvántartásába; nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI.
mell. szerinti hasonló nyilvántartásba, és teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai
alapján; nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, nyilatkozatot kell benyújtani.
Kbt. 65. § (6)-(7), (11), 67. § (3), Kr. 1.§(7),12.§, 24. § (1) alkalmazandó

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás a 321/2015.(X.30.)Kr.1.§ (1)bek.alapján a Kbt.67.§(1)bek.szerinti EEKD benyújtásával, AK
elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α szakaszában, az EEKD IV. rész A)-D)
címek alatti táblázatokat nem kell kitölteni
Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD
mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Igazolások benyújtása az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására.
GP1.
Cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015.(X.
30.)Kr.19.§(1)bek.c) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
GP1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 6 000 000 000 Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a GP1. alkalmassági minimumkövetelménynek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A közbeszerzés tárgyából származó árbevétel alatt a hulladék átvételéből, és gyűjtéséből, és szállításából
és kezeléséből, és átrakásából valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett létesítmény
fenntartásából és üzemeltetéséből származó árbevételt kell érteni.
Irányadó:Kbt.65.§ (5)-(8),(11)bek.,Kbt. 67.§(3)bek.,321/2015.(X.30.)Kr.19.§(3),(7) bek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás a 321/2015.(X.30.)Kr.1.§ (1)bek.alapján a Kbt.67.§(1)bek.szerinti EEKD benyújtásával,.
AK elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α szakaszában, az EEKD IV. rész A)-
D) címek alatti táblázatokat nem kell kitölteni. Igazolások benyújtása az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek szerinti
felhívására.
MSZ1.
Benyújtandó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szolgáltatásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. §
(1) szerint cégszerűen aláírt nyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás.
A nyilatkozat/szerződést kötő másik fél által adott igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma:
— a Megbízott/Vállalkozó neve, székhelye
— a szerződést kötő másik fél (Megbízó, Megrendelő) neve, székelye, elérhetősége
— a szolgáltatás (szerződés) tárgya
— a szolgáltatás mennyisége
— az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns szolgáltatások felsorolása
— közös ajánlattevői/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett szolgáltatások
— teljesítés ideje (naptári nap pontossággal a kezdő és befejező időpont, illetve annak jelzése, ha a
szolgáltatás folyamatban van)
— a teljesítés helye
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként AK elfogadja annak
igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény v. tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg - 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §
Amennyiben a referenciamunkát az AT/AV/más szervezet közös AT-ként/AV-ként teljesítette, úgy a teljesítésből
kizárólag csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el.
Ha a nyertes közös AT-ként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás v.
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-ők által teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az AK a referencia igazolást v. nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről
az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT
az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült - 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bek.
A Kbt. 140. § (9) bek. alkalmazandó.
Több szerződéssel történő megfelelés esetén a szolgáltatások bemutatásából legyen egyértelműen
megállapítható, hogy mikor érte el a közszolgáltatás a 190 000 fős lakossági létszámot,és ezen időponttól
számítva megállapítható az 1 éves folyamatos és ugyanazon területen történő üzemeltetés.
Irányadó: 321/2015.(X.30.)Kr.22.§(1)bekezdés a)és b)pontjai.
(321/2015.(X.30.)Kr.21.§ (3) bekezdés a) pont)
MSZ2.
Benyújtandó cégszerűen aláírt nyilatkozat szoftver rendelkezésre állásáról (321/2015.(X.30.)Korm. rend.21.§ (3)
bekezdés i)pont).
MSZ3.
Benyújtandó cégszerűen aláírt nyilatkozat diszpécserközpont rendelkezésre állásáról(321/2015.(X.30.)Korm.
rend.21.§(3)bekezdés i) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
MSZ1.
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Alkalmatlan az ajánlattevő,ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé
számított 3 évben olyan - 1 vagy több szerződésen alapuló, befejezett vagy folyamatban levő -
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységből (azaz hulladék átvétele,és gyűjtése,és szállítása,és
kezelése, és átrakása és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett létesítmény fenntartása és
üzemeltetése,tehát valamennyi tevékenység együttesen) származó szolgáltatással,amelyet egyidejűleg és
folyamatosan legalább 1 éven keresztül,ugyanazon területen folytatta,és a közszolgáltatás legalább 190 000 fő
lakosságot érintett,
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Kr.21.§ (3a)bekezdés a) pontja alapján a három éves vizsgált időszak alatt
befejezett vagy folyamatban lévő, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Több szerződésen alapuló szolgáltatás esetén követelmények:
— az 1 éves időtartam kezdő időpontja az a nap,amikor a közszolgáltatással érintett lakosság létszáma
elérte a 190 000 főt,tehát egyidejűleg 190 000 fős lakosságnak 1éven keresztül végzett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás kell igazolni,
— a szolgáltatás egyidejűsége alatt az értendő,hogy a bemutatott szolgáltatásra vonatkozó szerződések
hatályának fennállása alatt egyszerre 190 000 fős lakosság részére végzett közszolgáltatást a szolgáltató,
— ugyanazon területen végzett szolgáltatás alatt az értendő, hogy azon szerződéseket, melyek alapján
megállapítható a 190 000 fős lakossági létszám, folyamatosan 1 éve teljesíti a szolgáltató.
Amennyiben a bemutatott szolgáltatást több szervezet együttesen végezte/végzi,úgy ajánlatkérő csak a
szolgáltatást bemutató szervezet teljesítését veszi figyelembe.
MSZ2.
Alkalmatlan az ajánlattevő,ha nem rendelkezik olyan szoftverrel, amely alkalmas a jeladó (chip)alapú
hulladékürítés alkalmankénti mérésére és számlázására, és amely igazodik a jelenleg működő rendszerhez.
MSZ3.
Alkalmatlan az ajánlattevő,ha nem rendelkezik a távfelügyeletet ellátásához szükséges 43 hulladékudvar
kameráinak megjelenítésére alkalmas diszpécserközponttal,amely olyan GSM adatátviteli rendszerrel
rendelkezik,amely folyamatosan lehetővé teszi a hulladék udvarok képi és adatinformációjának központba
történő továbbítását.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.24.§(1)bekezdés szerint kell alkalmasságukat
igazolniuk.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
11/1996. (VII.4) KTM r. 385/2014. (XII.31.) Kormr

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közszolgáltató köteles a megrendelőnek,az általa átadott eszközök,berendezések,létesítmények
üzemeltetéséért évente egy alkalommal bérleti díjat fizetni a tárgyévet követő év január hó 15. napjáig kiállított
számla alapján, fizetési határidő 30 nap. Bérleti díj éves nettó összeg azonos a dok. mellékletében megadott
átvett eszközök, berendezések, létesítmények éves amortizációjának összegével, amely 2017. évben nettó 369
507 056 Ft volt.
Irányadók: 2012. évi CLXXXV. tv.(Ht.) 32/A.§,47/A.§, 91.§ (2) bek.
Meghiúsulási kötbér: 75 millió Ft.
Késedelmi kötbér: Kbt.136.§(1) bek-ben foglalt értesítési kötelezettség megszegése esetére,és a meghirdetett
időponthoz képest a hulladék késedelmes szállítása esetére szólóan,a késedelem 2.-7. napjára 100 000
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Ft./nap, 8.-14. napjára 200 000 Ft/nap, 14 napot meghaladó késedelem esetén a szerződés meghiúsultnak
tekintendő. A szolgáltatási díjat a 13/2016.(V.24.) NFM rendelet rendelkezései szerint a Koordináló szerv fizeti
meg.

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
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: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/05/2019
Helyi idő: 10:00

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: 03/05/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályai:A Kbt. 68.§ és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

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

VI.3) További információk:
1. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Pontszám: 0–100 pont.
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Bírálati módszer valamennyi részszempont esetében: egyenes arányosítás
A 6. részszempont igazolására a szakember által aláírt önéletrajz csatolandó. Részletes előírások a
dokumentációban.
AKaz ajánlati árat a Kbt.76.§(4)bek.szerint a 317/2013.(VIII.28.) Kr.1.§(11) bek.tekintettel nem értékeli, a
szolgáltatási díj rögzített mértéke a Ht.88.§(3)bek. h) pont szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti, a
317/2013. (VIII.28.)Kr.1.§(10)bek-ét AK nem alkalmazza, ilyen díj alkalmazására nem kerül sor a szerződés
teljesítése során.
2. Kbt.73.§(1) bek.e)pont alapján érvénytelen az ajánlat: ha az AT (valamennyi közös AT) nem
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített — 2006.évi V.tv.9/F.§-ában foglaltaknak megfelelő —
nonprofit gazdasági társaság.
3. AK a 321/2015.(X.30.) Kr.28.§(3)bek.-ben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg a GP1. és
MSZ1. - MSZ3.alkalmassági feltételeket, igazolásokat.
4. A külföldi pénznemben megadott adatokat AK jelen felhívás TED-en történő közzétételének napján érvényes
MNB által honlapján közzétett hivatalos deviza árfolyamon számolja át HUF-ra.
5. Az ajánlat benyújtásának követelményei a dokumentációban.
6. AK 5 000 000 HUF ajánlati biztosítékot köt ki, amit az ajánlati kötöttség beálltáig kell AK rendelkezésére
bocsátani a Kbt. 54.§ (2) bek-ben meghatározott valamely módon. Rendelkezésre bocsátásának igazolását az
ajánlatban be kell nyújtani. Befizetés esetén ajánlatkérő bankszámlája: 10201006-50283444-00000000. AK
előírja a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó
— kötelezvény a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő
elektronikus okirati formában történő benyújtását. Részletes információk a dokumentációban.
7. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
8. Az ajánlatban benyújtandók (a dokumentációban részletezett tartalommal):
A felolvasólapot AT elektronikus űrlap formájában köteles az EKR-ben az ajánlat részeként kitölteni.
Kbt.66.§(2)bek.,(6)bek.a),b)pontjai szerinti nyilatkozatok (nemleges tartalommal is), AT Kbt.65.§(7)bek.szerinti
nyilatkozata (nemleges tartalommal is), kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén az
erőforrások rendelkezésre állását igazoló Kbt.65.§(7)bek.második mondata szerinti dokumentum, 317/2013.
(VIII.28.)Kr.1.§(4)bek. nyilatkozat(adott esetben),2.§(3)bek.szerinti nyilatkozat(nemleges tartalommal
is),és közös ajánlattétel esetén az (5)bek.szerinti nyilatkozat, aláírási jogosultság igazolása, közös AT-k
Kbt.35.§(2)bek. szerinti, Kbt.135.§(4)bek.szerinti nyilatkozat.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§,(6)bek.a),b)pontjaira vonatkozóan, nemleges
tartalommal is. Meg kell jelölni az AV-val kötött 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. (317/2013 Korm.r. 2.§ (3)
bek)
AK felhívja a figyelmet, a Ht. 41.§ (3) bek-re és a 2.§ 37a. pontjában definiált közszolgáltatói alvállalkozó
fogalmára. Amennyiben az AT által megjelölt AV nem felel meg a hivatkozott feltételeknek, AK érvénytelenné
nyilvánítja az ajánlatot a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
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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.§ alapján
VI.3.) További információk folytatása:
9. Ajánlatkérő alkalmazza Kbt.81.§(4)(5)bek-ét.
10. Kbt.73.§(4)bek. szerinti tájékoztatás a dokumentációban.
11. AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtani a 317/2013.(VIII.28.)Kr.2.§(1)bekezdés a),f)-l)pontjainak megfelelő-
dokumentációban részletezett- tartalommal.
További információk folytatása a VI.4.3) pontban.
12. Szerződéskötés feltételei, vállalásukról cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani:
— megfelelés a 317/2013.(VIII.28.) Kr.3.§-ában foglaltaknak
— környezetvédelmi biztosítással rendelkezés (ezen belül a szakmai felelősségbiztosítási rész min. 50 000 000
HUF./év, káreseménykénti limit 10 000 000 HUF.)
— vagyonbiztosítással,gépjármű kötelező felelősségbiztosítással, teljes körű CASCO biztosítással rendelkezés
— GYŐR-SZOL Zrt. felé 601 946 887,- Ft hitel és tőke és kamatrész megfizetésének vállalása
— Ht.32/A.§(1) bek. f)pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkezés.
A részletes információk a dokumentációban.
13. Ajánlatkérő a részajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy a Ht.34.§ (2) bek. alapján egy közszolgáltatási
szerződést köthet, továbbá egy egységes rendszerre vonatkozóan kíván szerződést kötni.
14. A 69/2016.(III.31.) Kr.5-6. § rendelkezéseire figyelemmel ajánlatkérő a Kbt.53.§(5) bek. alapján feltételes
közbeszerzést folytat le, amelynél a Koordináló szerv ellenőrzésének eredményét ajánlatkérő ellenőrzési körén
kívül eső,bizonytalan jövőbeni eseménynek tekinti.
15. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a
közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
16. Az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.) dr. Paksi Gábor
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00062) útján látja el a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat.
17. A felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi
határidő lejártától számított 30 napot kell érteni.
18. Közbesz.dok-ok elérhetők a felhívás I.3.pontjában megadott címen.
19. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját.
20. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az NHKV Zrt. tájékoztatta AK-t, hogy a közszolgáltatói integráció keretében
AK közszolgáltatójától az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás közszolgáltatójához kerül Doba, Kisszőlős, Kup, Nóráp, Pápakovácsi, Somlójenő, Somlószőlős
és Somlóvásárhely. Az integrációval kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek és folyamatban vannak.
Amennyiben a felsorolt 8 település integrációja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önk-i Társulásba hatályosan befejeződik, a nyertes AT-vel megkötött közszolgáltatási szerződés
olyképpen módosul, hogy az integráció időpontjától kezdődően a közszolgáltatási szerződésnek nem tárgya
a felsorolt 8 településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása. AK a szerződéstervezetben a
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Kbt141.§(4) bek. a) pontja alapján minden AT számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a
szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát.
22. Rövidítések: AK=Ajánlatkérő AT=ajánlattevő AV=alvállalkozó GS=gazdasági szereplő alk köv.=alkalmassági
követelmény Mo=Magyarország mell=melléklet elj=eljárás közbesz=közbeszerzési dok=dokumentáció

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
01/04/2019
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