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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Ruzsa község,
Öttömös község és Pusztamérges község közigazgatási területén

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/54
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.03.19.
Iktatószám: 3042/2018
CPV Kód: 90500000-2
Ajánlatkérő: Ruzsa Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Ruzsa;Öttömös;Pusztamérges
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Ruzsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18143
Postai cím: Alkotmány tér 2
Város: Ruzsa
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6786
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sánta Gizella polgármester
Telefon: +36 62285011
E-mail: ruzsa@ruzsa.hu
Fax: +36 62202214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ruzsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ruzsa.hu

Hivatalos név: Öttömös Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK21804
Postai cím: Fő utca 12.
Város: Öttömös
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NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6784
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Dobó István polgármester
Telefon: +36 62289544
E-mail: hivatal@ottomos.hu
Fax: +36 62289544
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ottomos.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ottomos.hu

Hivatalos név: Pusztamérges Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK22815
Postai cím: Móra tér 2.
Város: Pusztamérges
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6785
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Papp Sándor polgármester
Telefon: +36 62286851
E-mail: hivatal@pusztamerges.hu
Fax: +36 62286711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pusztamerges.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pusztamerges.hu

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

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.ruzsa.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Herczeg Ágnes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németh András utca 15.
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Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Ágnes
Telefon: +36 302292104
E-mail: herczeg.agnes@yahoo.it
Fax: ---
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ruzsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ruzsa Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK18143
Postai cím: Alkotmány tér 2.
Város: Ruzsa
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6786
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sánta Gizella polgármester
Telefon: +36 62285011
E-mail: ruzsa@ruzsa.hu
Fax: +36 62202214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ruzsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ruzsa.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
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I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Ruzsa község, Öttömös község és
Pusztamérges község közigazgatási területén

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ruzsa község, Öttömös község és Pusztamérges község közigazgatási területén közszolgáltatási
szerződés keretében a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, kezelése,
közszolgáltatási feladat ellátásához kapcsolódó létesítmények üzemeltetése, kezelése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok

x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
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nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: 2Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Ruzsa község közigazgatási területén

Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511000-2
További tárgyak: 90512000-9

90513000-6
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ruzsa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ruzsa község közigazgatási területén háztartási és háztartásihoz hasonló szilárd hulladék házhoz
menő gyűjtési rendszerben történő gyűjtése, valamint az elkülönítetten, rendszeresített szabványos
gyűjtőedényben vagy zsákban vegyesen gyűjtött papír-, műanyag-,fém-, ill. társított csomagolási
hulladékok házhoz menő rendszerben gyűjtése, szállítása, kezelése, továbbá a zöld hulladékok
elszállítása házhoz menő rendszerben minimum az OHKT által előírt gyakorisággal, és a
lomtalanítás biztosítása évente minimum egy alkalommal. A közigazgatási területen kialakított
gyűjtőszigetek, hulladékudvar és átrakó állomás üzemeltetése, kezelése a meghatározott díjak
terhére.
JELLEMZŐ MENNYISÉGI ADATOK:
Település összterülete: 84,7 km2
Lakónépesség: 2488 fő
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevont háztartások: 1315
Gazdálkodó szervezetek: 24
Intézmények: 9
Terület átlagos népsűrűsége: 30 fő/km2
Szelektív gyűjtőszigetek száma: 11 db
Konténerek: - 1 db hulladékudvar

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap  10 
2 OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma - 
fő, min.2 fő, max. 8 fő A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezi  10 
3 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi 
megbízott szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év
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(min.3 év)  10 
4 Települési rendezvényeken(évi 2 alk., max. 5m3/rend.) és a települési szemétgyűjtési akció
keretében összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék esetén, térítésmentes eseti
gyűjtőedény biztosítása.  10 
5 Vállalja a zöldhulladék begyűjtést házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben
meghatározott évi 10 alkalom felett.  5 
6 Vállalja az ingyenes lomtalanítást házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben
meghatározott évi 1 alkalom felett. 5 
7 Vállalja az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő begyűjtéssel az OHKT-ben
meghatározott havi 1 alkalom felett.  5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
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1.) Ajánlatkérő az ajánlati ár körében a Kbt. 76. § (4) bekezdése szerint a 317/2013. (VIII.28.) Kr.1.§ (11)
bek. tekintettel a szolg./közszolg.díjat nem értékeli, annak mértéke a Ht. 88. § (3) bekezdés bh) pont
szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.2.) Az értékelés a Kbt. 76. § (4) bek. alapján a (2) bek.
c) pontja szerint történik.3.) AK a Kbt. 75.§ (2) e) pontját nem alk.

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Öttömös község közigazgatási
területén

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511000-2
További tárgyak: 90512000-9

90513000-6
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Öttömös
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Öttömös község közigazgatási területén háztartási és háztartásihoz hasonló szilárd hulladék házhoz
menő gyűjtési rendszerben történő gyűjtése, valamint az elkülönítetten, rendszeresített szabványos
gyűjtőedényben vagy zsákban vegyesen gyűjtött papír-, műanyag-,fém-, ill. társított csomagolási
hulladékok házhoz menő rendszerben gyűjtése, szállítása, kezelése, továbbá a zöld hulladékok
elszállítása házhoz menő rendszerben minimum az OHKT által előírt gyakorisággal, és a
lomtalanítás biztosítása évente minimum egy alkalommal. A közigazgatási területen kialakított
gyűjtőszigetek, hulladékudvar és átrakó állomás üzemeltetése, kezelése a meghatározott díjak
terhére.
JELLEMZŐ MENNYISÉGI ADATOK:
Település összterülete: 30,9 km2
Lakónépesség: 693 fő
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevont háztartások: 397
Gazdálkodó szervezetek: 6
Intézmények: 4
Terület átlagos népsűrűsége: 24 fő/km2
Szelektív gyűjtőszigetek száma: 1 db gyűjtősziget
Konténerek: - 1 hulladékudvar

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap  10 
2 OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma - 
fő, min.2 fő, max. 8 fő A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezi  10 
3 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi 
megbízott szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év
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(min.3 év)  10 
4 Települési rendezvényeken(évi 2 alk.,max. 5m3/rend.)és a települési„szemétgyűjtési
akció”keretében összegyűjtött vegyes(nem veszélyes)hulladék esetén,térítésmentes eseti
gyűjtőedény bizt. (Igen / nem) 10 
5 Vállalja a zöldhulladék begyűjtést házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben
meghatározott évi 10 alkalom felett.  5 
6 Vállalja az ingyenes lomtalanítást házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben
meghatározott évi 1 alkalom felett.  5 
7 Vállalja az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő begyűjtéssel az OHKT-ben
meghatározott havi 1 alkalom felett.  5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
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1.) Ajánlatkérő az ajánlati ár körében a Kbt. 76. § (4) bekezdése szerint a 317/2013. (VIII.28.) Kr.1.§ (11)
bek. tekintettel a szolg./közszolg.díjat nem értékeli, annak mértéke a Ht. 88. § (3) bekezdés bh) pont
szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.2.) Az értékelés a Kbt. 76. § (4) bek. alapján a (2) bek.
c) pontja szerint történik.3.) AK a Kbt. 75.§ (2) e) pontját nem alk.

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Pusztamérges község közigazgatási
területén

Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511000-2
További tárgyak: 90512000-9

90513000-6
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pusztamérges
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pusztamérges község közigazgatási területén háztartási és háztartásihoz hasonló szilárd hulladék
házhoz menő gyűjtési rendszerben történő gyűjtése, valamint az elkülönítetten, rendszeresített
szabványos gyűjtőedényben vagy zsákban vegyesen gyűjtött papír-, műanyag-,fém-, ill. társított
csomagolási hulladékok házhoz menő rendszerben gyűjtése, szállítása, kezelése, továbbá a zöld
hulladékok elszállítása házhoz menő rendszerben minimum az OHKT által előírt gyakorisággal, és a
lomtalanítás biztosítása évente minimum egy alkalommal. A közigazgatási területen kialakított
gyűjtőszigetek, hulladékudvar és átrakó állomás üzemeltetése, kezelése a meghatározott díjak
terhére.
JELLEMZŐ MENNYISÉGI ADATOK:
Település összterülete: 24,4 km2
Lakónépesség: 1084 fő
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevont háztartások: 611
Gazdálkodó szervezetek: 8
Intézmények: 4
Terület átlagos népsűrűsége: 46 fő/km2
Szelektív gyűjtőszigetek száma: 1 db gyűjtősziget
Konténerek: - 1 hulladékudvar

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap  10 
2 OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma - 
fő, min.2 fő, max. 8 fő A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezi  10 
3 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi 
megbízott szakember akinek a hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év
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(min.3 év)  10 
4 Települési rendezvényeken(évi 2 alk.,max. 5m3/rend.) és a települési„szemétgyűjtési
akció”keretében összegyűjtött vegyes(nem veszélyes) hulladék esetén,térítésmentes eseti
gyűjtőedény bizt. (Igen / ne 10 
5 Vállalja a zöldhulladék begyűjtést házhoz menő gyűjtés keretében az
OHKT-benmeghatározott évi 10 alkalom felett.  5 
6 Vállalja az ingyenes lomtalanítást házhoz menő gyűjtés keretében az OHKT-ben
meghatározott évi 1 alkalom felett.  5 
7 Vállalja az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő begyűjtéssel az OHKT-ben
meghatározott havi 1 alkalom felett. 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
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1.) Ajánlatkérő az ajánlati ár körében a Kbt. 76. § (4) bekezdése szerint a 317/2013. (VIII.28.) Kr.1.§ (11)
bek. tekintettel a szolg./közszolg.díjat nem értékeli, annak mértéke a Ht. 88. § (3) bekezdés bh) pont
szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.2.) Az értékelés a Kbt. 76. § (4) bek. alapján a (2) bek.
c) pontja szerint történik.3.) AK a Kbt. 75.§ (2) e) pontját nem alk.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: I. A 
kizáró okok és igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben 
- a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, 
- a Kbt. 62. § (2) bekezdésében, 
- a Kbt. 63. § (1) bekezdésében 
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: RENDELET) 1. § (1) bek. 
alapján a 4-7. §-nak megfelelően kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező 
személy által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával köteles 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 63. § (1) bek. 
szerinti kizáró 
okok hatálya alá. 
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike 
által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat [EEKD) is benyújtja [RENDELET 3. § (2) bek. 
szerint]. 
Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az 
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő 
igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése és a Kbt. 63. § (1) bekezdése 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
A kizáró okok felhívásra történő igazolása. A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 
kizáró okok igazolása két körben történik a Kbt. 67. § (1) bekezdésben, illetve a Kbt. 69. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott 
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően,az ajánlatkérő felhívása alapján a RENDELET 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a 
RENDELET III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolni, hogy nem 
tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásnál nem régebbi 
keltezésűeknek kell lenniük, a nyilatkozatokon szerepeljen a jelen eljárás elnevezése. 
II. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az olyan gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik olyan
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minősítési engedéllyel, amely a 2013. évi CXXV. tv. 1. melléklete szerinti minimum B/I. minősítési
osztály besorolást tartalmaz (A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és RENDELET 26. § (1) bekezdés b)
pont alapján). 
Nem lehet továbbá ajánlattevő, aki az NHKV minősítési engedélyével nem rendelkezik. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
Benyújtandó másolatban a minősítési engedély, amely a 2013. évi CXXV. tv. 1. melléklete szerinti
minimum B/I. minősítési osztály besorolást tartalmazza. 
Benyújtandó továbbá az NHKV minősítési engedélye.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1.) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1)
bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1)bekezdésének d) pontja alapján
csatolnia kell a környezetvédelmi felelősségbiztosítás fennállására vonatkozó igazolást.
Az igazolás történhet:
- a biztosítási kötvény/ek másolatának csatolásával, azzal, hogy amennyiben a biztosítási
kötvény/ek alapján a biztosítási díj fedezettsége nem állapítható meg, úgy csatolandó az utolsó
biztosítási díj megfizetésére vonatkozó okirat (csekkmásolat; átutalási bizonylat) is;
- biztosítótól származó igazolással.
Az igazolásnak egyértelműen tartalmaznia kell a biztosított tevékenység/tevékenységek körét, a
biztosítás mértékét és biztosítás időtartamát.
A P1.) pont szerinti alkalmassági követelményt Ajánlattevőnek az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, az előírt
igazolást/dokumentumot Ajánlattevőnek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
P2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a)
pontja szerint valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi
intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi
tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- vezetett pénzforgalmi számla száma;
-számlanyitás időpontja,
- számláján a felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorba
állított tétel
(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.). A nyilatkozatok - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő
formájúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az eljárást
megindító felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére,
ilyenként fogadja el az ajánlatkérő azon pénzügyi intézményi nyilatkozatot is, amely „sorba
állítás” helyett „sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz közlést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 
legalább 50.000.000.- Ft/év és 25.000.000.-Ft/káresemény limitű környezetvédelmi 
felelősségbiztosítással. 
P2.) Alkalmatlan az ajánlattevő ha megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásától 
visszafelé számított 12 hónap időtartamon belül (meglévő és megszüntetett) fizetési számláján 
30 napon túli sorban állás fordult elő.
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a P1.-P2.) alkalmassági
minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy
felel meg. 
Az P1.-P2.) pont szerinti alkalmassági követelménynek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésekben foglalt
rendelkezések szerint. 
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság megállapítására. 
A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
két körben történik a Kbt. 67. § (1) bekezdésben, illetve a Kbt. 69. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.) A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) 
bek a) szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év, a közbeszerzés 
tárgya szerinti [települési szilárdhulladék hulladékkezelési szolgáltatás] legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) és (2) bek. szerinti módon.A 
321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek. a) - b) pont szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális 
tartalma: 
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja(év/hó/nap); 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); 
- a szolgáltatás tárgya (kitérve arra, hogy tartalmazott-e elkülönített gyűjtést); 
- a szolgáltatás tartalmának részletezése (alkalmasság megállapításához szükséges adatok); 
- a település lakosainak száma (a szolgáltatás nyújtásának évében) és az ellenszolgáltatás 
összege, 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e? 
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya 
az ajánlati felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül 
teljesített szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő 
alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a 
közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a 
közbeszerzés tárgya szerinti [települési szilárdhulladék hulladékkezelési szolgáltatást] 
szolgáltatással érintett munkát veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása 
során. 
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az 
ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt; 
Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe; 
M/2.) A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek c) és g) pontjai alapján hulladékkezelésre vonatkozó 
- MIR (Minőségirányítási rendszerekre), 
- KIR (Környezetközpontú irányítási rendszerekre), 
- MEBIR (A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerekre), 
- IBIR (Információbiztonsági irányítási rendszerekre) 
érvényes tanúsítványok egyszerű másolatát, vagy a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) és (4) bek.
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szerint azzal egyenértékű más tanúsítványok egyszerű másolatát, vagy az egyenértékű
intézkedések egyéb bizonyítékait. 
M/3.) A 321/2015. (X.30.) Kr. a 21. § (3) bek. b) pontja szerint azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
M/4.) Nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg a
műszaki felszereltség leírásáról. A megjelölt járművek vonatkozásában a forgalmi engedély
egyszerű másolata és az eszközökre vonatkozó hatósági engedélyek másolata is csatolandó.
321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. i) pont]. 
Az M1.-M/4) pont szerinti alkalmassági követelményt Ajánlattevőnek az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, az előírt
gazolást/dokumentumot Ajánlattevőnek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük az
alkalmasság megállapítására.Az alkalmasság igazolása két körben történik a Kbt. 67. § (1) bek,
illetve a Kbt. 69. § (4) bek foglaltaknak megfelelően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
M/1.)az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik 
legalább 1 db, legalább 12 hónapon keresztül teljesített, az 1. részben legalább 1500 fős 
településre, a 2. részben legalább 500 fős településre, a 3. részben legalább 800 fős településre 
vonatkozó települési szilárdhulladék kezelési és/vagy gyűjtési szolgáltatásra vonatkozó 
referenciával. A három rész tekintetében a legmagasabb értékű referenciával valamennyi rész 
igazolható. 
M/2.-1.)nem rendelkezik legalább a jelen felhívás szerinti szolgáltatásra vonatkozó MIR (ISO 
9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények), rendszerre vonatkozó érvényes 
tanúsítvánnyal. A 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az 
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, 
továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 
M/2.-2.)nem rendelkezik legalább a jelen felhívás szerinti szolgáltatásra vonatkozó KIR (ISO 
14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek) 
rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal. 
A 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az 
egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait is. 
M/2.-3.)nem rendelkezik legalább a jelen felhívás szerinti szolgáltatásra vonatkozó MEBIR 
(OHSAS 18001 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek. 
Követelmények), rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal.A 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) 
bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett 
szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű intézkedések egyéb 
bizonyítékait. 
M/2.-4.)nem rendelkezik legalább a jelen felhívás szerinti szolgáltatásra vonatkozó IBIR (ISO/IEC 
27001 Információbiztonsági irányítási rendszerek. Követelmények) rendszerre vonatkozó 
érvényes tanúsítvánnyal. 
A 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az 
egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait. 
M/3.)nem rendelkezik legalább 1 fő minőségellenőrzési tapasztalattal rendelkező olyan
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szakemberrel (szervezettel), aki a minőségellenőrzésért felelős, továbbá,legalább 1 fő a 11/1996.
(VII. 4.) KTMr feltételeinek megfelelő környezetvédelmi megbízottal,legalább 1 fő, felsőfokú
végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 éves hulladékkezelő
létesítmény üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalattal,legalább 4 fő C kategóriás
jogosítvánnyal és OKJ 21789801 számú, települési hulladékgyűjtő - szállító, vagy 33 853 01 0100
21 01 hulladékgyűjtő és szállító végzettséggel rendelkező gépjárművezetővel, akik
315820600103101 OKJ számú emelőgép kezelő/konténeremelő képzettséggel is rendelkező
gépkocsivezetők.Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. 
M/4.)nem rendelkezik az alábbi műszaki és technikai felszereltséggel,legalább 1 db, 21 m3-es, és
1 db 4 m3-es hulladékszállító, és 1 db pótkocsis multi lift szállító gépjárművel,amelyek
minimum EURO 5-ös motorral szerelt járművek. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az M1.) - M/4.) alkalmassági
minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Az M1.) - M/4.)
pontok szerinti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt
rendelkezések szerint.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)

x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 11/1996.
(VII.4) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről;

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szolgáltatási díjat a Koordináló szerv (NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) fizeti meg, a vonatkozó jogszabályok szerint.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Az
ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint. A Kbt. 135. §
(1) bekezdése és Ptk.6:130: (1)-(2) bekezdése alkalmazásra kerül. További részletes feltételeket a
szerződés-tervezet tartalmaz.
Közszolgáltató naponta … Ft (ajánlattevő ajánlata szerinti) összegű késedelmi kötbért köteles az
Önkormányzatnak fizetni, amennyiben nem a meghirdetett napon, vagy a szerződött ingatlanok 10
%-át meghaladó mértékben önhibájából hiányosan végzi el a hulladékgyűjtést és/vagy szállítást.
A közszolgáltató a felek által közösen indokoltnak elismert ügyfélpanasz esetén alkalmanként 10000
Ft összegű hibás teljesítési kötbért tartozik az Önkormányzatnak fizetni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

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

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)



17

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp) Hely: Ruzsa Község Önkormányzata,
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2., Polgármesteri titkárság
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott
személyek és szervezetek külön meghívás nélkül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

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

VI.3) További információk:
JELEN PONTOT RÉSZLETESEBBEN AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMAZZA - FIGYELEMMEL 
ARRA, HOGY A MEZŐBEN A KARAKTEREK SZÁMA KORLÁTOZOTT! 
1. Hiánypótlás a Kbt. 71.§-a alapján. 
2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (6) bekezdésében, a 68. § (4) 
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 
3. Dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve az ajánlati nyilatkozatot. 
4. Az ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi 
figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot 
kizárólag magyar nyelven tud a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani. 
5. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti rendelkezéseket. 
6. A Kbt. 44. §, 73. § (4) bek. alkalmazásra kerül. 
7. Az alkalmasság feltételei és igazolásai a P1-P2. ill. M1-M4. esetén a 321/2011 (X. 30.) Korm. 
rendelet 28. § (3) bek-nél szigorúbbak. 
8. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy Ajánlattevő az Országos Hulladékgazdálkodási 
Tervben foglaltakkal összhangban és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos Európai Uniós 
vállalások teljesítése érdekében igazolja, hogy a kommunális hulladékot a végleges lerakótól 
eltérítési céllal, további feldolgozásra, hasznosításra veszi át és vállalja a településről 
begyűjtött vegyes hulladék 30%-ának energetikai hasznosításra történő átadását (RDF). 
9. Változás-bejegyzési eljárásról nyilatkozni kell. 
10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám: 1-10 pont 
A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: 
1., 2., 3. részszempontok esetén egyenes arányosítás
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3., 5., 6. és 7. részszempontok esetén abszolút értékelési módszer: igen vállalás esetén 10 pont,
nem vállalás esetén 1 pont. 
Képleteket a dokumentáció tartalmazza. 
11. A dokumentációt letöltő Ajánlattevőnek a herczeg.agnes@yahoo.it címre aláírva, kitöltve el
kell küldenie az I/3.) pontban megadott URL címről letölthető „Dokumentáció átvételi
elismervény” tárgyú dokumentumot. 
12. A dokumentumok elektronikusan, korlátlanul, teljes körűen, térítésmentesen az I.3) pontban
megadott url címen elérhetőek. Valamennyi új dokumentumról, tájékoztatásról elektronikus
aláírással ellátott elektronikus levélben kapnak értesítést gazdasági szereplők a „Dokumentáció
átvételi elismervény” tárgyú dokumentumban megadott e-mail címen, vagy fax számon. 
13. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, s e részek tekintetében igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
14. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás: nincs. 
15. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az Ajánlattevők az alkalmassági
követelményeknek való megfelelésről az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 2. §. (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 
16. FAKSZ: Dr. Herczeg Ágnes 00116 
17. A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei irányadóak. 
A II.1.5) és II.2.5) pontban az ár csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
előírásai szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/10 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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