19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr

Postai irányítószám: 9021

Ország: Győr

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
anpast@anpast.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya:
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő bezárt, rekultivált települési szilárdhulladék
lerakók utógondozási feladatainak ellátása körébe tartozó vízvizsgálatok elvégzése
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő rekultivált települési szilárdhulladék lerakók
utógondozási feladatainak ellátása a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerint.
A szerződés keretében 33 db bezárt hulladéklerakó területén csapadékvíz, csurgalékvíz, felszíni víz, felszín alatti víz minőségi
vizsgálatok elvégzésére kerül sor.
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 2020/12/31
II.1.5) A teljesítés helye:
Győr-Moson-Sopron Megye, NUTS-kód: HU221
Veszprém Megye, NUTS-kód: HU213
Komárom-Esztergom Megye, NUTS-kód: HU212

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
X Az alábbi értékelési szempontok

X Minőségi szempont –
Megnevezés: Az MSZ.2. szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (max. 24 hó) / Súlyszám: 15 1
23

Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 3
Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 3
 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
X Ár szempont - Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó, Ft) / Súlyszám: 85 4

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan amennyiben:
GP1.: saját vagy jogelődje számviteli szabályok szerinti beszámolói szerint az adózott eredmény az eljárást megindító felhívás
megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését - az
ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízminőség vizsgálat) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele összesen legalább 42.000.000,- Ft.
A GP1. szerinti alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65.
§ (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg a GP1. alkalmassági
követelménynek.
GP2.: az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából
(vízminőség vizsgálat) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó
42.000.000,- Ft-ot.
A GP2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz az
árbevételi adatok összeadódhatnak.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan amennyiben:
MSZ1.: ha az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított három évben (36 hónap) az előírásoknak
valamint a szerződésnek megfelelően nem teljesített 1 vagy több szerződés keretében települési szilárdhulladék lerakó
utógondozására vonatkozó olyan szolgáltatás megrendelést, amely tartalmazta felszíni víz és felszín alatti víz vízminőségi
vizsgálatok elvégzését, vagy olyan felszíni víz és felszín alatti víz vízminőségi vizsgálati szolgáltatást amelynél az
ellenszolgáltatás értéke elérte a nettó 42.000.000 Ft-ot.
MSZ2.: ha nem rendelkezik legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakemberrel, aki rendelkezik a 11/1996. (VII. 4.) KTM
rendeletben meghatározott képzettségek bármelyikével és legalább 2 év (24 hónap) a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
tapasztalattal.
A szakember képzettségének meg kell felelnie a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítési követelmények valamelyikének.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) 2017/05/16 Helyi idő: (óó:pp)14:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2
1.

Ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 47. § (3) bekezdése szerinti akkreditált laboratóriummal, ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján, és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést.

2.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn/) 2017/05/09
__________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

3

súlyszám helyett fontosság is megadható

4

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

