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Hulladékszállítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.08.11.
Iktatószám: 15353/2014
CPV Kód: 90500000-2;90510000-5;90511100-3;90511200-4;90511300-5;90512000-9;90511000-2

Ajánlatkérő: Komló Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Komló Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.08.28.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

x Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata

Postai cím: Városház tér 3.

Város/Község: Komló

Postai irányítószám: 7300

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Müller József

Telefon: +36 72584007

E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Fax: +36 72584008

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz
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 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szolgáltatási szerződés Komló Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkező települési
szilárd hulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátására.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 16

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

x Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Komló Város közigazgatási területe

NUTS-kód: HU231

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
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 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Közszolgáltatási szerződés Komló Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkező
települési szilárdhulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátására.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További tárgyak: 90510000-5

90511100-3
90511200-4
90511300-5
90512000-9
90511000-2

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Komló Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék 
rendszeres gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása, lomtalanítási, illetve zöldhulladék elszállítása 
2014. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig. 
A közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő között 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés jön létre, mely alapján a nyertes 
ajánlattevő, mint közszolgáltató köteles a fent felsorolt szolgáltatások folyamatos biztosítására, az
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e szolgáltatásokhoz kapcsolódó kockázatok egyidejű viselése mellett. 
A közszolgáltatási szerződés időtartama 10 év a 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 34. § (7) bekezdés 
alapján. Hatálya kiterjed a nem természetes személy ingatlanhasználó, azaz a jogi személy, illetve a 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
részét képező vegyes hulladékára is, a 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (3) bekezdésére tekintettel. 
A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Komló Város közigazgatási területén az 
önkormányzati rendeletben feltüntetett utcajegyzék szerint. 
 
Fontosabb adatok és feladatok (a megadott adatok és mennyiségek a közszolgáltatás időtartama és 
jellege miatt a szolgáltatási időn belül változhatnak): 
Lakosságnál, gazdálkodó szervezeteknél: 
6200 t/év vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése és elszállítása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően Komló Város közigazgatási területén. 
A lakossági települési hulladék szállítása 
- belvárosban, tömbházas területeken, illetve családi házas övezetekben heti kettő alkalommal, 
- üdülőterületen novembertől márciusig heti egy alkalommal, áprilistól októberig heti kettő 
alkalommal, 
- Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsekjánosi és Zobákpuszta területén szeptembertől májusig heti egy 
alkalommal, júniustól augusztusig heti kettő alkalommal. 
Lomtalanítás legalább évente két alkalommal, a zöldhulladék elszállítása március 15-től október 
15-ig tartó időszakban heti rendszerességgel. 
Önkormányzati intézményeknél (és közterületekről): 
300 tonna/év kommunális hulladék, 
650 tonna/év zöld hulladék 
begyűjtése és elszállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően Komló Város Önkormányzatának 
közigazgatási területén. 
A közölt mennyiségektől való eltérés a Kbt. 46. § (2) bekezdés alapján -15 %. 
Szelektív gyűjtőszigetekről történő begyűjtés: 
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetet a nyertes ajánlattevő köteles 
biztosítani. A jelenlegi 48 db szelektív hulladékgyűjtő szigeten az alábbi hulladékfrakciók 
gyűjthetők: papír, műanyag, üveg. Elszállításuk heti egy alkalommal szükséges. 
Elkülönített /szelektív/ hulladékátvétel 
Szolgáltató köteles a komlói lakossági hulladékudvarban a szelektíven válogatott hasznosítható 
anyagok, elektronikai hulladék, autógumi, akkumulátor, zöldhulladék és építési törmelék átvételét 
biztosítani. 
Többlethulladék gyűjtése: az ehhez szükséges hulladékgyűjtő zsákokat a nyertes ajánlattevő 
köteles rendelkezésre bocsátani, térítés ellenében, elszállításuk a gyűjtőedények elszállításával 
együtt történik. 
Adminisztratív feladatok: 
Elvárt műszaki fejlesztések: A szolgáltatás megkezdését követően egy hónapon belül, heti 5 napon 
legalább 40 órában elérhető állandó ügyfélszolgálat kiépítése Komló város területén a szolgáltatást 
igénybe vevők közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, 
orvoslása, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás céljából. 
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése és kezelése: a hulladékot a 
Dél-Balaton-Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Programban megvalósult, az ajánlati 
dokumentációban megjelölt, engedélyekkel rendelkező, működő létesítményekben kell
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ártalmatlanítás céljából lerakni. A Dél-Balaton-Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Programban
megépült művek, eszköz- és létesítmény állományának használata kötelező. 
Települési, földrajzi és közlekedési jellemzők: Komló észak-baranyai város, a Komlói kistérség,
valamint Észak-Baranya meghatározó gazdasági, közigazgatási, kulturális és egészségügyi
központja. Több városrész alkotja (Belváros, Újtelep, Gesztenyés, Zobákpuszta, Béta akna, III-as
akna, Határtető, Temető, Temető dűlő, Lőtér dűlő, Kenderföld, Somág, Szilvás, Imretelep, Kökönyös,
Dávidföld, Körtvélyes, Mecsekfalu, Öreghegy, Kisbattyán, Mecsekjánosi, Sikonda. 
A város Sikonda felőli határában halad el a 66-os főközlekedési út, amely Pécset és Kaposvárt köti
össze. Vasúton a város a MÁV 47-es mellékvonalán közelíthető meg, mely Godisa településen ágazik
le a Pécs-Budapest fővonalról. 
A belterületi utak többnyire szilárd burkolattal ellátottak. 
A település lakosságszáma 25 728 fő. 
Szolgáltatásba bevont ingatlanok száma belterületen: 11 030 db. 
Az elkülönített hulladékgyűjtésnek a város teljes területére ki kell terjednie, az érintett lakosok
száma: 25 728 fő. 
A részletes előírásokat, mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: 120 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
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A szerződésben meghatározott szolgáltatási feladatok teljesítéséért a szolgáltatást igénybe vevők
fizetik meg közvetlenül az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő részére.
Az ellenérték megfizetése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel is
összhangban, a települési szilárd hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet alapján történik a dokumentációban
részletezettek szerint.
A nyertes ajánlattevő köteles az igénybevevőknek legalább negyedévente, az együttesen használt
tárolóedény esetében havonta számlát kiállítani, melynek fizetési határideje a számla
kézhezvételének napjától számított 15 nap. A díjfizetés módjaként a pénzintézeti átutalással,
csekken történő postai befizetéssel, készpénzzel történő kiegyenlítést is biztosítani kell.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
A gyűjtőedények az igénybe vevők tulajdonát képezik. Elvárás, hogy a nyertes ajánlattevő az
edényzetek beszerzésében, bérlési lehetőséget is felkínálva segítségére legyen az
igénybevevőknek. Gazdasági társaságok és költségvetési szervek, továbbá társasházak esetében az
edényzetet a nyertes ajánlattevő biztosíthatja igény esetén bérleti díj ellenében. Az edényzet bérleti
díj összegének meghatározása a nyertes ajánlattevő hatásköre.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet, illetve jogi
személyt (projekttársaságot).

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról előírásainak megfelelően; 
317/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésről; 
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki 
követelményeiről; 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 
egyes szabályokról és feltételekről; 
92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 
egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról; 
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól; 
213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről; 
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről; 
64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól; 
438/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 
439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 
vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről; 
440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
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kötelezettségekről; 
442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 
443/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 
444/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a hulladékká vált gépjárművekről; 
445/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységről; 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről.

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

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, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés 
a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. 
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az 
eljárás során következik be. 
Igazolási mód: 
Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-kb) pontjai, a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § 
(1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10 és 12. § szerint, továbbá 
a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint köteles igazolni. 
Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) vagy a 4. § fc) 
pontja szerint köteles igazolni. 
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján 
az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) 
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok 
hatálya alá. 
Az Ajánlattevő köteles választása szerint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) 
pontja szerint igazolni azt, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró 
okok hatálya alá.



9

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi
keltezésűeknek kell lenniük. 
A kizáró okok igazolása során az Ajánlattevőknek tekintettel kell lenniük a Közbeszerzési Hatóság a
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló
útmutatóira [KÉ 2014/57. szám (2014/05/16) és KÉ 2012/61. szám (2012/06/01)]. Az útmutatók
elérhetők a www.kozbeszerzes.hu oldalon.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatához csatolnia kell az ajánlati 
felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti éves beszámolóját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatkérő által kért 
beszámoló a céginformációs szolgálat (www.e-beszamolo.kim.gov.hu/) honlapján megismerhető, 
erről szóló nyilatkozat. 
 
P2) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint ajánlatához csatolnia kell az ajánlati 
felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát. 
P3) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint ajánlatához csatolnia kell az ajánlati 
felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából 
(települési szilárd hulladékának gyűjtése, elszállítása, kezelése a közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített, szabványos gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd 
hulladék elhelyezés céljára legalább kéthetente történő elszállítása és szelektív hulladékgyűjtésre 
vonatkozó szolgáltatás teljesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevételéről szóló nyilatkozatát. 
 
P4) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatba be kell csatolnia az üzleti tevékenysége 
(hulladékszállítás) során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényt 
egyszerű másolatban (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja szerint). 
 
 
 
 
Feltételes: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a 
P1.)-P3.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert működését 
később kezdte meg, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (települési szilárd hulladékának 
gyűjtése, elszállítása, kezelése a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos 
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezés 
céljára legalább kéthetente történő elszállítása és szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó 
szolgáltatás teljesítése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
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igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha 
P1) Mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti év 
bármelyik évében egynél többször negatív volt. 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ezen alkalmassági követelménynek a Kbt. 55. § (4) 
bekezdése alapján kell megfelelnie. 
 
 
 
P2) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben évente 
legalább nettó 350 millió forint – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétellel. 
 
 
P3) Nem rendelkezik a gazdálkodási adatai alapján tett nyilatkozata szerint az eljárást megindító 
felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben átlagosan nettó 150 millió forint, a közbeszerzés 
tárgyából (települési szilárd hulladékának gyűjtése és elszállítása a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon 
összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott szelektíven és vegyesen gyűjtött 
települési szilárd hulladék elhelyezés céljára legalább kéthetente történő elszállítása és szelektív 
hulladékgyűjtésre vonatkozó szolgáltatás teljesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevétellel. 
A 3 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő alkalmatlan, ha a működési ideje alatt nem 
rendelkezik legalább összesen 150 millió forint összegű teljes árbevétellel. 
 
P4) Nem rendelkezik az üzleti tevékenysége (hulladékszállítás) során okozott kár megtérítésére 
vonatkozó olyan érvényes szakmai felelősség-biztosítással – amely a környezeti károkra is kiterjed 
–, melynek éves mértéke legalább összesen 10 millió Ft-os limit, valamint káreseményenkénti 
mértéke legalább 5 millió Ft-os limit. Felelősségbiztosítás környezetszennyezéssel okozott károkra 
(a szolgáltatás felelősség fedezetének kiterjesztése), legalább összesen 5 millió Ft-os limit, 
valamint káreseményenkénti mértéke legalább 5 millió Ft-os limit. 
 
Feltételes: 
Ha a közbeszerzés tárgyából (települési szilárd hulladékának gyűjtése és elszállítása a 
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedényben, a közterületen vagy 
az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott szelektíven és vegyesen 
gyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezés céljára legalább kéthetente történő elszállítása és 
szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szolgáltatás teljesítése) származó nettó árbevétele 
nyilatkozata alapján nem éri el a 10 millió Ft értéket. 
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján bármely más



11

szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése szerint kell
eljárni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1./ az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap jelentősebb települési szilárd hulladék 
gyűjtéséből és ártalmatlanításából származó szolgáltatásait ismertető, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek 
tartalmaznia kell legalább: 
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 
— a szolgáltatás tárgyát, 
— a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét, 
— ellenszolgáltatás összegét, 
— a szolgáltatás mennyiségét és a saját teljesítés szerinti mennyiséget (a saját teljesítés 
mennyiségét abban az esetben kell meghatározni, amennyiben a referenciaigazolás vagy 
-nyilatkozat konzorciális vagy alvállalkozóként történő teljesítésről szól), 
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 
— nyilatkozatot a szolgáltatás állapotáról (folyamatban van, befejezett), 
— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) 
pont]. 
M2./ azon személyek végzettségének és képzettségének az ismertetése, akik a szolgáltatás 
teljesítéséért felelősek [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) 
bekezdés b) pont]. A nyilatkozat mellett csatolandó: 
a) a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz, 
b) szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata; 
c) az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, 
melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. 
M3./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai 
tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pont]. A nyilatkozat mellett csatolandó: 
a) a szakemberek által aláírt, szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz, 
b) szakemberek képzettségének ismertetése, 
c) az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát, 
melyben nyilatkoznak, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése alatt rendelkezésre fognak állni. 
 
M4./ nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg a 
műszaki felszereltség leírásáról. A megjelölt járművek vonatkozásában a forgalmi engedély 
egyszerű másolata is csatolandó [Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pont; 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdés e) pont]. 
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Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben az előírt alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik 
(vagy együttesen nem rendelkeznek): 
M1./ az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen 
a) legalább 1 db olyan szolgáltatási referenciával, amely település szilárd hulladék gyűjtése és 
ártalmatlanítása szolgáltatásra vonatkozik, és melyből a referencia értéke eléri, vagy meghaladja a 
nettó 100.000.000,- (százmillió) HUF összeget, 
b) legalább 1 db min. 5000 ingatlan számára végzett lakossági szelektív hulladék gyűjtése tárgyú 
szolgáltatási referenciával. 
 
 
 
 
 
 
 
M2./ legalább 1 fő minimum középfokú végzettségű vezető tisztségviselővel, akinek minimum 3 
éves szakmai tapasztalata van a hulladékgazdálkodás területén. 
 
 
 
 
 
M3./ 
a) legalább 1 fő felsőfokú műszaki, vagy természettudományos végzettségű, hulladék-gazdálkodás 
területén minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakmai vezetővel, 
b) legalább 5 fő földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (OKJ- 31 582 06 0010 31 04, ezen belül 
kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek kezelésére alkalmas végzettséggel 
rendelkező), hulladékgazdálkodás területén szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal bíró 
szakemberrel, 
c) legalább 1 fő hulladéktelep-kezelő (OKJ-33 853 01 0000 00 00) végzettséggel rendelkező, 
minimum 1 éves szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel. 
M4./ 
- legalább 5 db forgalomképes tömörítős hulladékgyűjtő gépjárművel, melyek közül 5 db legalább 
14 m3-es, 70-1.100 literes hulladéktároló edények ürítésére alkalmas tömörítős felépítménnyel 
ellátott. Ezek közül legalább egy, 5 m3-es konténerek ürítésére alkalmas felépítménnyel 
rendelkezik. 
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- legalább 1 db forgalomképes, 4,5 tonna össztömeget meg nem haladó, hulladékgyűjtő
felépítménnyel szerelt gépjárművel rendelkezik.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
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A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Szemétszállítás díja (lakossági,
önkormányzati fenntartású intézményi,
egyéb gazdálkodó szervezeti) (HUF/liter)

85

Többlethulladék elhelyezésére szolgáló
szolgáltató által rendszeresített zsák
(HUF/darab)

10

Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap (a
megajánlható legalacsonyabb érték
100.000 Ft / nap, ajánlatkérő a 200.000 Ft
/ nap és az annál magasabb összegű
megajánlást maximális pontszámra
értékeli)

1

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A vételárat utólag, az eljárás eredményéről szóló írásbeli tájékoztatást (összegezés kiküldését)
követő 5 napon belül, kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetek kötelesek
megfizetni. A dokumentáció díját az Ajánlatkérő OTP NyRt.-nél vezetett 11731063-15331524 számú
számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutalás közleményében a befizetés jogcímét
(dokumentáció díja) és a hirdetmény közzétételi számát [KÉ-iktatószámot] fel kell tüntetni. A
dokumentáció díja az ÁFA összegét nem tartalmazza. Ha az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel
szerződést köt, a dokumentáció díja a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített (második helyezettként kihirdetett) szervezetnek visszajár.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 204. sz. tárgyaló
terem)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a
Kbt. 62. § (3)-(7) bekezdése szerint jár el.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt legalább egy
ajánlattevőnek, vagy alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át és
nem tehető közzé. A dokumentáció átvehető az A.II. pontban megadott helyen, a dokumentáció
átvétele előzetes bejelentkezés után, munkaidőben.
A dokumentációt ajánlattevő (igénylő) aláírásra jogosult képviselője, vagy az általa írásbeli
meghatalmazással felruházott személy veheti át.
A dokumentáció átadásának feltétele egy dokumentáció igénylés átadása, mely olvashatóan
tartalmazza az Ajánlattevő, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó cég pontos nevét, telephelyét,
levelezési címét, telefon és fax számát, az ügyvezető nevét.
A Kbt. 50. § (3) bekezdés szerinti kérelem esetén az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megjelölt
alvállalkozó a dokumentáció igénylőlapon kért információk hiánytalan megadásával igényelheti a
dokumentációt.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

Részszempontonként 1-100 pont.

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő az első és második értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a harmadik
értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a
Közbeszerzések Hatóság útmutatójára (K.É. 61. szám, 2012.06.01.). Az értékelés módszertanával
kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2) P1-P4., III.2.3) M1-M4.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
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V.4) Egyéb információk:

1.) Ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja jelen eljárást amennyiben a szolgáltatás díja nem 
felel meg a 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §-ában előírt követelményeknek. 
2.) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de 
az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg ajánlattevőnek. Ha a kiegészítő 
tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották 
be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő 
ajánlattételhez. 
3.) Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket az eljárás 
eredményéről. 
4.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés megküldését követő naptól 
számított 11. napon 11:00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első 
munkanapon 11:00 óra. 
5.) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlási 
lehetőséget. 
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 40. § (1), 55. § (5), 60. § (3) és 60. § (5) 
bekezdés szerinti nyilatkozatát, a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 
7.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján, ahol ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során dokumentum 
benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 
8.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy 
egyéb az ajánlatba nyilatkozatot tevő szervezet cégjegyzésre jogosult vezetőinek aláírási 
címpéldányát egyszerű másolatban. Az ajánlatkérő a közjegyző által hitelesített aláírási 
címpéldánnyal egyenértékűnek fogadja el az ügyvéd által készített aláírás mintát. Amennyiben a 
cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló személye különböző, a 
kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati 
példányát csatolni kell. 
9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatát, amennyiben az a www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető, az erről szóló 
nyilatkozatot kell csatolni. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint folyamatban levő változásbejegyzési eljárás 
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
10.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás által megjelölt 
kapcsolattartási pontban megadott címre 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. Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, egy (papír alapú) eredeti példányban, valamint 
elektronikus formában CD vagy DVD adathordozón kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (a 
példányok eltérése esetén a papír alapú példány tartalma irányadó). 
11.) Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak magyar a nyelven történik. 
Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet I. Fejezete (kizáró 
okok), valamint II. Fejezete (Gazdasági és pénzügyi - Műszaki és szakmai alkalmasság) szerinti 
hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, banki igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot,
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referenciáit felelős magyar fordításban kell benyújtani. 
Külföldi ajánlattevő esetén a gazdasági, pénzügyi, illetve a műszaki, szakmai alkalmasság 
igazolásra benyújtott nyilatkozatokban, igazolásokban azok teljesítés időpontjára vonatkozó MNB 
árfolyamot figyelembe véve forintra átszámolva tüntesse fel fogalmi adatait, referenciájának 
ellenszolgáltatási összegét. 
12.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
Ajánlattevőt terheli. 
13.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. 
14.) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
15.) Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, a közös ajánlattevőknek az ajánlathoz 
csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25. § 
figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal: 
- a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges 
felelősségvállalása, 
- a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása, 
- a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt 
vevő ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása, 
- a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) 
megnevezése és meghatalmazása, 
- a közszolgáltatónak minősítendő ajánlattevő megjelölése. 
A Kbt. 25. § (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott 
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők kötelesek megjelölni azt a személyt vagy szervezetet, akit/amelyet nyertességük 
esetén az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít. (A kijelölést a konzorciumi megállapodásnak kell 
tartalmaznia!) 
16.) Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésével összhangban előírja, hogy az ajánlattevők 
tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során érvényes kötelezettségekről. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők 
erről szóló nyilatkozatát. 
17.) A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra 
vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége 
nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítését. 
18.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 
(1) bekezdésének 37. pontja szerint közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 
szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást lát el. 
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá ajánlattevőket, hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014.
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július 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: OHÜ) által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési
önkormányzattal – a törvény hatályba lépését követően és az OHÜ által kiállított minősítő okirat
birtokában – hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. 
19.) Az ajánlathoz csatolni kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély és az OHÜ által
kiállított minősítő irat másolati példányát.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:
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Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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