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HU-Győr: Különféle különleges célú gépek
2009/S 141-206186
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Városház tér 1., Κapcsolattartó Hegyi Zoltán,
HU-9021 Győr. Tel. +36 96500115. E-mail horis@gyor-ph.hu. Fax +36 3696500267.
További információk a következő címen szerezhetők be: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás - PIU Szervezete, Kálvária u. 4-10., Κapcsolattartó Kovács Barnabás, HU-9024 Győr.
Tel. +36 96516602. E-mail komszol@komszol.hu. Fax +36 96516604.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás - PIU Szervezete, Kálvária u. 4-10., Κapcsolattartó Kovács Barnabás, HU-9024 Győr. Tel. +36
96516602. E-mail komszol@komszol.hu. Fax +36 96516604.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - PIU Szervezete, Kálvária u. 4-10., Κapcsolattartó Kovács
Barnabás, HU-9024 Győr. Tel. +36 96516602. E-mail komszol@komszol.hu. Fax +36 96516604.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: önkormányzati társulás.
Környezet.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó eszközök beszerzése - 2. ütem
(KEOP-1.1.1/2F-2008-0001).

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Árubeszerzés.
Adásvétel.
A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom megye.
NUTS-kód: HU221.

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk:

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya:
Szállítási szerződés.
1. rész: aprítógép, dózer
2. rész: rakodógépek
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3. rész: hulladékfeldolgozó gépek
4. rész: vagyonvédelem, informatika
5. rész: válogatómű, átrakó állomás, fém konténerek.
II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
42990000, 42996100, 43250000, 42415210, 16710000, 42921330, 30213000, 48900000, 45232470,
42921320, 44614310, 43315000.

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel:
Igen.
Az ajánlatok benyújthatók: egy vagy több részre.

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség:
1. rész: aprítógép, dózer
1. tétel: Mobil aprítógép (1db)
2. tétel: Speciális dózer szeméttelepi kivitelben (1 db)
2. rész: rakodógépek
1. tétel: Törzscsuklós homlokrakodó (2 db)
2. tétel: Emelhetőfülkés ipari gémes rakodógép (1 db)
3. tétel: Teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó (2db)
4. tétel: Bálaszállító gázüzemű targonca (2db)
5. tétel: Mezőgazdasági vontató (1 db)
6. tétel: Kompaktor (1 db)
3. rész: hulladékfeldolgozó gépek
1. tétel: Mobil aprítógép (1 db)
2. tétel: Komposztforgató (1 db)
3. tétel: Mobil dobrosta (1 db)
4. tétel: Keverő berendezés (1 db)
5. tétel: Mezőgazdasági vontató (1 db)
6. tétel: Mobil dobrosta (1 db)
7. tétel: Bálázógép a másodlagos tüzelőanyaghoz (1db)
8. tétel: Telepített fóliás bálatekercselő csomagoló berendezés (1 db)
4. rész: vagyonvédelem, informatika
I.) csoport: Hulladékgyűjtő udvarok - beérkező hulladékok nyilvántartása
1. tétel: Laptopok (42 db)
2. tétel: Vagyonvédelem (42 db)
II.) csoport: Átrakóállomások
3. tétel: Átrakóállomás beléptető rendszere (2 db)
4. tétel: Vagyonvédelem (2 db)
III.) csoport: Sashegyi lerakó
5. tétel: Hulladéklerakó beléptető rendszere (1 db)
6. tétel: Számítógépek (1 + 10 + 2 + 2 db)
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7. tétel: Vagyonvédelem (kamerás megfigyelő, ill. elektronikus vagyonvédelmi rendszer)
IV.) csoport: Hulladékudvari konténerazonosító rendszer
8. tétel: konténerazonosító rendszer (450+6+6+6)
5. rész: válogatómű, átrakó állomás, fém konténerek
1. tétel: Válogatómű- Kapacitása 35.000 t/év (1db)
2. tétel: Átrakó állomás - kapacitás: 8000 t/év (2 db)
3. tétel: 24 m3-es görgős nyitott konténer (4 db)
4. tétel: 12 m3-es-es görgős nyitott konténer (2 db)
5. tétel: 6 m3-es nyitott konténer (10 db)
6. tétel: 5 m3-es zárt konténer (2 db)
Becsült érték HÉA nélkül: 1 423 000 000 HUF.
II.2.2)

Vételi jog (opció):
Nem.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
befejezés: 28.2.2010.

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1
MEGHATÁROZÁS: Aprítógép, dózer
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó aprítógép, dózer szállítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
42990000, 42996100.

3)

MENNYISÉG:
1. tétel: Mobil aprítógép (1db)
2. tétel: Speciális dózer szeméttelepi kivitelben (1 db)
Becsült érték HÉA nélkül: 160 000 000 HUF.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Befejezés: 28.2.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A beszerzés tárgyát és mennyiségét részletesen a Dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

A RÉSZ SZÁMA 2
MEGHATÁROZÁS: Rakodógépek
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó rakodógépek szállítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
42990000, 43250000, 44614310, 42415210, 16710000, 43315000.

3)

MENNYISÉG:
1. tétel: Törzscsuklós homlokrakodó (2 db)
2. tétel: Emelhetőfülkés ipari gémes rakodógép (1 db)
3. tétel: Teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó (2db)
4. tétel: Bálaszállító gázüzemű targonca (2db)
5. tétel: Mezőgazdasági vontató (1 db)
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6. tétel: Kompaktor (1 db)
Becsült érték HÉA nélkül: 398 000 000 HUF.
4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Befejezés: 28.2.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A beszerzés tárgyát és mennyiségét részletesen a Dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

A RÉSZ SZÁMA 3
MEGHATÁROZÁS: Hulladékfeldolgozó gépek
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó hulladékfeldolgozó gépek szállítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
42990000, 42921330, 42921320, 16710000.

3)

MENNYISÉG:
1. tétel: Mobil aprítógép (1 db)
2. tétel: Komposztforgató (1 db)
3. tétel: Mobil dobrosta (1 db)
4. tétel: Keverő berendezés (1 db)
5. tétel: Mezőgazdasági vontató (1 db)
6. tétel: Mobil dobrosta (1 db)
7. tétel: Bálázógép a másodlagos tüzelőanyaghoz (1db)
8. tétel: Telepített fóliás bálatekercselő csomagoló berendezés (1 db)
Becsült érték HÉA nélkül: 410 000 000 HUF.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Befejezés: 28.2.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A beszerzés tárgyát és mennyiségét részletesen a Dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

A RÉSZ SZÁMA 4
MEGHATÁROZÁS: Vagyonvédelem, informatika
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó átrakó vagyonvédelmi, informatikai eszközök
szállítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
30200000, 30213000, 48900000.

3)

MENNYISÉG:
I.) csoport: Hulladékgyűjtő udvarok - beérkező hulladékok nyilvántartása
1. tétel: Laptopok (42 db)
2. tétel: Vagyonvédelem (42 db)
II.) csoport: Átrakóállomások
3. tétel: Átrakóállomás beléptető rendszere (2 db)
4. tétel: Vagyonvédelem (2 db)
III.) csoport: Sashegyi lerakó
5. tétel: Hulladéklerakó beléptető rendszere (1 db)

25/07/2009
S141
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Árubeszerzésre irányuló szerződések – Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/13

HL/S S141
25/07/2009
206186-2009-HU

Európai Közösségek – Árubeszerzésre irányuló szerződések – Nyílt eljárás

5/13

6. tétel: Számítógépek (1 + 10 + 2 + 2 db)
7. tétel: Vagyonvédelem (kamerás megfigyelő, ill. elektronikus vagyonvédelmi rendszer)
IV.) csoport: Hulladékudvari konténerazonosító rendszer
8. tétel: konténerazonosító rendszer (450+6+6+6)
Becsült érték HÉA nélkül: 138 000 000 HUF.
4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Befejezés: 28.2.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A beszerzés tárgyát és mennyiségét részletesen a Dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

A RÉSZ SZÁMA 5
MEGHATÁROZÁS: Válogatómű, átrakó állomás, fém konténerek
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó válogatómű, átrakó állomások, fém
konténerek szállítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
42990000, 43411000, 45232470, 33949000.

3)

MENNYISÉG:
1. tétel: Válogatómű- Kapacitása 35 000 t/év (1 db)
2. tétel: Átrakó állomás - kapacitás: 8 000 t/év (2 db)
3. tétel: 24 m3-es görgős nyitott konténer (4 db)
4. tétel: 12 m3-es-es görgős nyitott konténer (2 db)
5. tétel: 6 m3-es nyitott konténer (10 db)
6. tétel: 5 m3-es zárt konténer (2 db)
Becsült érték HÉA nélkül: 317 000 000 HUF.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Befejezés: 28.2.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A beszerzés tárgyát és mennyiségét részletesen a Dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Előlegvisszafizetési garancia.
Teljesítési biztosíték: összege a teljes (nettó) szerződéses ár 10 %-a a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja
szerinti formában, az ajánlattevőként szerződő fél választásának megfelelően.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: a teljes (nettó) szerződéses ár 0,5 %/nap, de legfeljebb a szerződés
összértékének 25 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes (nettó) szerződéses ár 25 %-a, az adott tételre vonatkozóan.
Jótállási biztosíték a teljes (nettó) szerződéses ár 1,5 %-a a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja szerinti
formában, az ajánlattevőként szerződő fél választásának megfelelően.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházást a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió, a Magyar
Kormány és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza.
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Ajánlatkérő 10 % előleget biztosít előlegvisszafizetési garancia ellenében. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme a Forint.
Fizetési ütemezés: Szállító számla kiállítására a Megrendelő által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét
követően jogosult. A Megrendelő teljesítés igazolást a dokumentáció részét képező szállítási ütemterv szerint
ad ki. A szállítási ütemtervben szereplő egyes egységek tovább nem bonthatóak. A Szállítónak ajánlatához
csatolni kell a szállítási ütemterv szerint elkészített részletes árajánlatot.
A kifizetés - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a szerződésben meghatározott módon és
tartalommal való teljesítéstől számított 60 napos határidőre - szállítói kifizetéssel - történik a 2007-2013.
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési
rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendelet szabályai szerint.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a
Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjai hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontokban, vagy
a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja szerint írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1)
bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül a 63. § (2)-(5) bekezdés és 63/A. §
(1) bekezdése szerint kell igazolni, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés
a)-d) pontjai hatálya alá, ha ezt az ajánlatában nem igazolta.
Ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó igazolásokat a nyertes ajánlattevő(k)nek, valamint a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak és az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezet(ek)nek eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a
teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a
pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
P/1.
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Az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat valamennyi, az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely bankszámláját vezető
pénzügyi intézménytől legalább az alábbi tartalommal:
— valamennyi általa vezetett számla száma,
— mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
— bankszámlá(ko)n a hirdetmény feladását megelőző 12 hónapban volt-e sorban állás,
— számlatulajdonos a fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e. [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
P/2.
A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti évre
vonatkozóan, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; amennyiben az
ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó három lezárt
üzleti év üzemi (üzleti) tevékenység eredményéről. [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
P/3.
Nyilatkozat a hirdetmény feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan az értékesítés nettó
árbevételéről és a közbeszerzés tárgya szerinti értékesítés nettó árbevételéről (részfeladatonként). [Kbt. 66.§
(1) bekezdés c) pont].
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmény igazolására, az
ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4.§ 3. E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja szerinti körülmény, kivéve,
ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll
fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az alábbi feltételek közül bármelyik
fennáll:
P/1.
A hirdetmény feladását megelőző 12 hónapban az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely bankszámláján egynél több alkalommal
sorbanállás volt vagy van, vagy fizetési kötelezettségeinek ebben az időszakban egynél több alkalommal nem
tett eleget.
(közös ajánlattevőknek, illetve ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelnie.).
P/2.
Az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti év közül
egynél több évben negatív.
(közös ajánlattevőknek, illetve ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelnie.).
P/3.
Az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó által a hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben teljesített értékesítés teljes nettó
árbevételének átlaga nem éri el a(z).
1. rész tekintetében a 200 000 000,
2. rész tekintetében a 450 000 000,
3. rész tekintetében a 500 000 000,
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4. rész tekintetében a 180 000 000
5. rész tekintetében a 400 000 000
HUF összeget, illetve a közbeszerzés - részfeladat szerinti bármely - tárgyából származó értékesítés nettó
árbevételének átlaga nem éri el a(z).
1. rész tekintetében a 150 000 000,
2. rész tekintetében a 350 000 000,
3. rész tekintetében a 380 000 000,
4. rész tekintetében a 100 000 000,
5. rész tekintetében a 300 000 000
HUF összeget. Amennyiben ajánlattevőnek nem állnak rendelkezésére a hirdetmény feladását megelőző utolsó
3 lezárt üzleti év forgalmi adatai, úgy a tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti évek átlagának kell elérnie a
megkívánt összeget.
Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, az ajánlat tárgyát képező részek összegét kell teljesíteni,
úgy, hogy az egyes részekre vonatkozó feltételek is teljesüljenek.
(közös ajánlattevőknek, illetve ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelnie.).
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának a műszaki-szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia:
M/1.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszak legjelentősebb szállításainak ismertetése
(részfeladatonként), az ismertetésnek ki kell térnie valamennyi az ezen időszakban a jelen beszerzés tárgya
(II.1.5. pont) szerinti beszerzések tárgykörében teljesített (befejezett) szállítások tekintetében az alábbiakra:
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállított áruk megnevezése továbbá az
ellenszolgáltatás összege vagy a szállítás mennyiségére utaló más adat [Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont]. Az
ismertetéshez csatolni kell a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is.
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmény igazolására, az
ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (1) a), d), e) és f) pontjai szerinti körülmény,
kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha.
M/1.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban.
1. rész tekintetében az 1. rész tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával (1. részben szereplő tételek
bármelyikéből), amely szállítási referencia értéke eléri a nettó 120 000 000 HUF-ot,
2. rész tekintetében a 2. rész tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával (2. részben szereplő tételek
bármelyikéből), amely szállítási referencia értéke eléri a nettó 200 000 000 HUF-ot,
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3. rész tekintetében a 3. rész tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával (3. részben szereplő tételek
bármelyikéből), amely szállítási referencia értéke eléri a nettó 250 000 000 HUF-ot.
4. rész tekintetében a 4. rész tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával (4. részben szereplő tételek
bármelyikéből), amely szállítási referencia értéke eléri a nettó 80 000 000 HUF-ot.
5. rész tekintetében az 5. rész tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával (5. részben szereplő tételek
bármelyikéből), amely szállítási referencia értéke eléri a nettó 200 000 000 HUF-ot.
(közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelnie.).
III.2.4)

Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:

III.3.2)

A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája:
Nyílt.

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
(KEOP-1.1.1/2F-2008-0001) ESZKÖZ 2.

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: 2008/S 242-322158, 12.12.2008.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 7.9.2009 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 120 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A vételárat az ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank
Zrt.-nél vezetett, 10201006-50283444-00000000 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A
dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az A. melléklet
1. pontjában megjelölt címen (PIU Szervezet) munkanapokon 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 11:00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét (Győr - eszközbeszerzés 2.
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ütem) és a dokumentáció vételárát. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54.
§ (4) bekezdése irányadó. A dokumentáció fent megadott ára bruttóban értendő.
IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
7.9.2009 - 11:00.

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 7.9.2009 - 11:00.
Hely: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás PIU Szervezete; 9024 Győr, Kálvária u.
4-10.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80. § (2) bekezdésben meghatározott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Igen.
Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
KEOP 1.1.1.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1. Részajánlatok: Az ajánlattevők ajánlataikat a teljes mennyiség II.2.1. pontban megadott 5 részfeladat (a
továbbiakban: Részek) közül bármelyik Részre, több Részre, illetve az összes Részre is beadhatják. Az
értékelés az egyes Részenként külön-külön, önállóan, a legalacsonyabb összegű, nettó ellenszolgáltatás
alapján történik. A Részek tekintetében a legkedvezőbb, érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel fog az
ajánlatkérő szerződést kötni. Az ajánlattevő kizárólag az egyes Részek tekintetében feltüntetett teljes
mennyiségre tehet ajánlatot. Az egyes Részek tekintetében feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok
érvénytelenek.
2. Támogatás felhasználása: Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Európai Únió társfinanszírozásával
tervezett beruházással kapcsolatos támogatási szerződés aláírásra került, de a szerződés 7.13. pontja
értelmében a szerződés hatályát veszti, ha az arra vonatkozó Támogatási Kérelmet az Európai Bizottság
elutasítja.
Az Európai Bizottság ajánlati felhívást követően megszülető döntése a Kbt.82. §-,a, 99/A. § (1) bekezdése,
illetve a 303. §-a alkalmazására okot adó körülménynek számít.
3. Az Európai Bizottság döntéséről a Megrendelő írásban tájékoztatja a Szállítót.
4. Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg [Kbt. 13. § (4)].
5. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 21.9.2009 (11:00).
A szerződéskötés tervezet időpontja: 29.9.2009.
6. Az eredményhirdetés helye: Lsd. I.1. pontban szereplő cím (PIU Szervezet).
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7. A dokumentáció megvásárlása: a IV.3.3 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel
feltétele. Közös ajánlattétel esetén elég, ha a közös ajánlattevők közül az egyik ajánlattevő vásárolja meg a
dokumentációt.
8. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók. Konzultáció megtartására nem kerül sor.
9. Közbeszerzési műszaki leírás: A közbeszerzési műszaki leírás az ajánlati dokumentációban található.
10. Közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módja: A közbeszerzési műszaki leírás a Kbt. 58. §-a
alapján került meghatározásra.
11. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatát.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlattevő, a
közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóra vonatkozóan:
Az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi, a cégbíróság, vagy a Cégnyilvántartási és
Céginformációs Szolgálat által kiadott (közhiteles) cégkivonat(a).
Az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldánya(i).
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó,
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás .
Fenti iratok az ajánlat aláírási jogosultságának vizsgálatára szolgálnak.
12. Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá.
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. [Kbt. 71. § (1) bekezdés].
13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciumi szerződés), mely kijelöli azon partnert, aki a konzorciumot az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlatot benyújtók nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet
(meghatalmazás). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlatot tevők nyertességük
esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és
egyetemleges felelősséget vállalnak.
14. Ajánlattételi nyilatkozat: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti
nyilatkozatát.
15. Egyéb nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat.
16. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott címre
(PIU Szervezet) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
17. Az ajánlattevő ajánlata érvénytelen,
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— ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok együttesen) nem rendelkezik a nettó ajánlati ár 10 %ának megfelelő összegű Teljesítési Biztosíték nyújtására vonatkozó, pénzintézet vagy ajánlattevő által kiállított
ígérvénnyel eredeti vagy hiteles másolati példányban,
— ha ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok együttesen) nem csatol az ajánlatához az eszközök
gyártójától származó nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban, miszerint a gyártási kapacitást
ajánlattevő a vonatkozó termék(ek)re a gyártónál lekötötte.
18. Igazolások benyújtásának formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban benyújtandó
minden iratot - amennyiben erre kimondottan egyéb utalás nincs a felhívásban vagy dokumentációban - eredeti
vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
19. Hiánypótlás: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. §-a alapján az ajánlati biztosíték kivételével biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
20. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban
és a dokumentációban meghatározott feltételeket teljesíti és a legalacsonyabb áron tette meg ajánlatát. Az
ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 91. § (2) bekezdését.
21. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
22. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított
euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot.
23. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a szakfordításról és
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) Mt. rendelet 5. §-a, illetve a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti
hiteles magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
24. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek, a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a Kbt.
63.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat
azzal összhangban kell benyújtani.
25. Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek
összege:
1. rész esetén: 1 600 000 HUF.
2. rész esetén: 3 980 000 HUF.
3. rész esetén: 4 100 000 HUF.
4. rész esetén: 1 380 000 HUF.
5. rész esetén: 3 170 000 HUF.
(több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlati biztosítékot külön-külön kell benyújtani.).
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank ZRt.-nél vezetett,
10201006-50283444-00000000 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az
Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.
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Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség teljes időtartamáig. Az Ajánlati
biztosítékot eredeti vagy hiteles másolati példányban, nem magyar nyelvű kiállítása esetén hiteles magyar
fordításban kell benyújtani.
Amennyiben az Ajánlati Biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, vagy nem a dokumentációban előírt
tartalommal és formában kerül benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
(Hiánypótlás során az ajánlati biztosíték jelen eljárásban sem formai, sem tartalmi hiányosság miatt nem
pótolható.).
26. Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A. § (6) bekezdés).
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail dontobizottsag@chello.hu. Tel. +36
13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2003. évi CXXIX. törvény 323.
§ (2) bekezdés.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail dontobizottsag@chello.hu. Tel. +36
13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
22.7.2009.
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