
Nyáregyháza község közigazgatási területén keletkező települési
szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása kijelölt ártalmatlanító
helyre.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/131
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2012.11.12.
Iktatószám: 17503/2012
CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9;90511300-5
Ajánlatkérő: Nyáregyháza község Önkormányzata
Teljesítés helye: 2723 Nyáregyháza Község közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2012.11.30.

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

x Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Hivatalos név: Nyáregyháza község Önkormányzata

Postai cím: Nyáry Pál út 37

Város/Község: Nyáregyháza

Postai irányítószám: 2723

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Zinger Miklós

Telefon: +3629690180



E-mail: jegyzo@nyaregyhaza.hu

Fax: +3629690181

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyaregyhaza.hu

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

 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:

Nyáregyháza község közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése és
elszállítása kijelölt ártalmatlanító helyre.

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

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

2723 Nyáregyháza Község közigazgatási területe

NUTS-kód: HU102

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)

 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:

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 keretében Nyáregyháza község közigazgatási területén keletkező
települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása kijelölt ártalmatlanító helyre.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

90511000-2
90512000-9
90511300-5

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)

Nyáregyháza község közigazgatási területén összesen 1295 db ingatlan, ezen belül 1270 db 
lakossági ingatlan (fogyasztó) és 25 db közületi ingatlan (fogyasztó) részére: 
- Szilárd hulladék összegyűjtése, ártalmatlanító helyre szállítása (becsült hulladék mennyiségek): 
lakossági fogyasztó 6 140 420 liter/év; közületi fogyasztó: 184 625 liter/év. Gyűjtőedény-ürítés heti 
1 alkalommal ingatlanonként. Köztemetőből havi egy alkalommal 5 m3 űrtartalmú konténer 
elszállítása.



- Lomtalanítás a közterületek utólagos sepréssel történő takarításával évi egy alkalommal. (becsült
hulladék mennyiség): lomtalanítás: 233 112 liter/év) 
- A fenti feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat, adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése; díjbeszedés megszervezése, lebonyolítása; ügyfélszolgálat létrehozása
és ügyeleti rendszer működtetése Nyáregyháza község közigazgatási területén. 
a dokumentációban részletesen maghatározott tartalommal, a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően. 
Az ajánlatkérő rendelkezik a hulladék elhelyezésére kijelölt lerakó, ártalmatlanító hellyel. A
települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása kizárólag Cegléden működtetett,
Duna-Tiszaközi Regionális Szilárd-hulladéklerakó telephelyen történhet. 
A válogatva gyűjtött, saját anyagukban hasznosításra kerülő hulladék gyűjtése és elszállítása nem
része jelen közbeszerzési eljárásnak.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 39 200 000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

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

Vételi jog (opció):

(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: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/01/01 (év/hó/nap)

Befejezés 2016/12/31 (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)

1. Késedelmi kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő a szerződésben vállalt szállítási időn túl teljesít,
köteles minden késedelmes nap után a következő havi szolgáltatási díjat késedelmes naponként 2
%-kal csökkenteni.
2. Mulasztási kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő a rendszeres heti hulladékgyűjtést egy vagy több
alkalommal elmulasztja, az elmaradt szolgáltatása fejében köteles a következő havi szolgáltatási
díjat elmulasztott alkalmanként 10 %-kal csökkenteni.



III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

A közszolgáltatási díj a község közigazgatási területén egységes, és kizárólag csak a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott díj lehet. A nyertes ajánlattevő a közszolgáltatást
igénybe vevőkkel közvetlenül köt szerződést és a teljesített szolgáltatás díjával közvetlenül számol
el. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő választása szerint havonta vagy 2 havonta történik a Kbt.
130. § (3) bekezdés figyelembevételével.
Az ajánlatkérő kijelenti, hogy a díjmeghatározás tekintetében a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.)
Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve jár el.

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

Az ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg
gazdasági társaság létrehozását, azonban a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül
egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés
teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén a 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a közös
ajánlatot benyújtó ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a vállalkozást, amelyet - nyertességük
esetén - az önkormányzat közszolgáltatónak minősít. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 224/2004. (VII. 22.) kormányrendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről.
- 64/2008. (III. 28.) kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól.
- 213/2001. (XI. 14.) kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről.

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:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott 
kizáró okok fennállnak. 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § szerint 
kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) 
pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. 
A Kbt. 58. § (3) szerint az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés



teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem
tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1. Valamennyi pénzügyi intézmény eljárást megindító felhívás feladásának napjától nem régebbi
nyilatkozatát arról, hogy mióta vezeti a pénzforgalmi számlát és volt-e 15 napot meghaladó sorban
állás (a sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat értve)
jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított két évben attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
P/2. a) Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, elmúlt egy lezárt üzleti évre (2011.)
vonatkozó beszámolójának-kiegészítő mellékletek nélküli- benyújtása (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben a kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem
szükséges (azzal összefüggésben, hogy a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető- e, az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell). [310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont]
b) Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
(szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni.
c) Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett egyéb nyilatkozattal, vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az összes számlavezető pénzügyi intézménytől benyújtott banki
igazolás(ok) alapján bármely igazolásban a jelen felhívás feladásától visszaszámított két évben 15
napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P /2. a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt egy lezárt üzleti évben (2011.) a mérleg szerinti
eredménye negatív volt.
A P/2. b) pont esetében az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát e pont
vonatkozásában megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szilárd
hulladék gyűjtése és elszállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele
eléri vagy meghaladja a nettó 10 000 000 Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésére.

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:



M/1. A jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb
közbeszerzés tárgya (szilárd hulladék gyűjtés és elszállítás) szerinti szolgáltatásainak ismertetése
a 310/2011. XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjának, valamint a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján. A referenciaigazolásoknak, nyilatkozatoknak a
jogszabályi előírásokon túl tartalmazniuk kell azokat az adatokat, információkat, amelyekből az
alkalmasság minimum követelményeinél szereplő M1 pontban foglalt feltételeknek történő
megfelelés egyértelműen megállapítható.
M/2. Az ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell az ajánlattevő, illetve vezetői
végzettségének és képzettségének ismertetését, és különösen azon személyek végzettségének és
képzettségének ismertetését, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek.
A nyilatkozat mellett csatolandó:
- a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz, amelyből egyértelműen ki kell
derülnie azoknak az adatoknak, információknak melyet a szakemberek vonatkozásában az
alkalmassági követelmények előírnak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakemberek
kifejezett nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és
közreműködnek a teljesítésben.
- szakember végzettségét, képzettségét igazoló okirat (bizonyítvány) egyszerű másolata.
M/3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés d) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozat mellett csatolandó:
- a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz, amelyből egyértelműen ki kell
derülnie azoknak az adatoknak, információknak melyet a szakemberek vonatkozásában az
alkalmassági követelmények előírnak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakemberek
kifejezett nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és
közreműködnek a teljesítésben.,
- szakember végzettségét, képzettségét igazoló okirat egyszerű másolata.
M/4. A Kbt. 55. § (1) bekezdés, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e)
pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség leírása, azok típusának, megnevezésének, a rendelkezési jog és az üzemképesség
megjelölésének megadásával. Tulajdon esetén a teljesítéshez szükséges eszközök meglétét
igazoló tárgyi eszköznyilvántartó kartonok másolatának, bérelt eszköz(ök) esetén mindkét fél által
aláírt (elő)szerződés, illetve a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó bérbeadói
szándéknyilatkozat csatolása is szükséges.
A leírásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő paraméterekkel rendelkező
műszaki felszereltségre.
M/5. Az ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés f) és i) pontjai alapján ajánlatához csatolnia kell ISO 9001 minőségirányítási
rendszerre és ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó érvényes
tanúsítványának egyszerű másolatát, vagy azzal egyenértékű más tanúsítvány egyszerű másolatát,
vagy az olyan egyenértékű minőségirányítás, illetve környezetközpontú irányítás érdekében tett
intézkedések leírását és az egyenértékűség indokolását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során
alkalmazni tud.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):



M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három évben összesen:
- legalább 1 darab olyan szolgáltatási referenciával, amely szilárd hulladék gyűjtés és elszállítás
szolgáltatásra vonatkozik, és melynek összege (illetve konzorciális vagy alvállalkozóként történő
teljesítés esetén saját teljesítés szerinti összege) legalább nettó 10.000.000 HUF.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, aki nem rendelkezik:
- legalább 1 fő, a hulladékgyűjtés és szállítás területén szerzett minimum 2 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező, legalább középfokú végzettségű vezető tisztségviselővel
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
- legalább 1 fő környezetvédelmi szakirányú középfokú végzettséggel, és a hulladékgyűjtés és
szállítás területén szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
- legalább 2 fő, hulladékgyűjtő és -szállító végzettségű (OKJ 33 85301 0100 2101 vagy azzal
egyenértékű végzettség), hulladékgyűjtés és szállítás területén szerzett minimum 2 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
- legalább 1 db, 35 litertől - 240 literig terjedő űrméretű gyűjtőedények ürítésére alkalmas,
öntömörítő felépítménnyel felszerelt, legalább 10 m3 kapacitású gépjárművel.
M/5. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik hulladékgyűjtési és -szállítási tevékenységre
vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási és ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerrel, vagy
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2)-(3) bekezdése alapján ezzel egyenértékű rendszerre
vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a minőségirányítás, illetve környezetközpontú irányítás érdekében
tett intézkedések leírásával.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésére.

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 igen

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

A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről

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)

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)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
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)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2012/11/30 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 12 700 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

Az ajánlati dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett 65100101-10100266 számú történő átutalással lehet megfizetni. A dokumentáció ára
27%-os Áfa összeget tartalmaz.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2012/11/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra

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: 2012/11/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra

Hely: Nyáregyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út
37. Tanácsterem.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

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

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.



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:

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)

Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló bizonylat bemutatása ellenében adja át
az I.1) pontban meghatározott címen, munkanapokon 08.00-15.00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 8.00 órától 10.00 óráig. A dokumentációt kérésre postai úton, illetve
e-mailben is megküldjük. A dokumentáció másra nem ruházható át.

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:

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:

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:

P1. és P2., valamint az M1., M2., M3. M4., M5., alkalmassági követelmények tekintetében.

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

Az ajánlat benyújtása 800.000 Ft összegben ajánlati biztosíték nyújtásához kötött. 
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: 
- az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattételi határidő lejártáig Ajánlatkérő Monor és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél vezetett 65100101-10100266 számú számlájára történő átutalással. 
- Az ajánlati biztosíték bankgarancia nyújtásával is teljesíthető, amely esetben a bankgarancia 
kedvezményezettjeként Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzés 
tárgyát. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig kell érvényben lennie. 
- Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető



kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is. A kötelezvénynek az ajánlati kötöttség időtartamáig
kell érvényben lennie. Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték megfizetését/rendelkezésre bocsátását
(az ajánlattevő fentiek szerinti választásának a függvényében) az ajánlatában igazolnia kell (az
átutalást/befizetést igazoló bizonylatot, vagy a bankgarancia levelet, vagy a biztosítási szerződés
alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt az ajánlatba be kell csatolni)

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

V.4) Egyéb információk:

1. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban tájékoztatást nyújt a Kbt. 77. §-ában megfelelően. Az 
ajánlatkérő az elbírálás befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevőnek egyidejűleg, 
telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg. 
2. Szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés (Kbt. 77. § (2) bekezdés) átadását, 
illetve megküldését követő naptól számított 11. napon, de legkésőbb az írásbeli összegezés 
átadását, illetve megküldését követő 30 napon belül. 
3. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) 
bekezdésében foglaltak szerint. 
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés 
a)-b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is meg kell tenni és az 
ajánlathoz csatolni kell. 
5. Az ajánlattevő csatolja: 
- az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány). 
A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot 
a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a 
meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. 
- Az AF III.2.2.P/1. pontjában előírt igazolás tekintetében az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők 
esetén minden tagnak, továbbá amennyiben ezen alkalmassági minimumfeltétel kapcsán az 
ajánlattevő egyéb szervezet kapacitására támaszkodik, úgy ezen szervezetnek nyilatkoznia kell arra 
vonatkozóan, hogy az összes számlavezető pénzintézetének igazolását csatolta. 
6. A 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem 
veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 
7. Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell a 
felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – 
érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel. Ajánlattevőnek az erre vonatkozó nyilatkozatát 
csatolnia kell az ajánlatához. 
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározott 
tartalmú szakmai ajánlatot. 
9. Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét a 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 6. § (1)–(2) 
bekezdésében, a 8. § (1)-(2) bekezdésében, valamint ajánlattevők figyelmét a 224/2004. (VII.22.) 
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra. 
10. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 
során meg kell felelnie (Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés). A dokumentáció tartalmazza azoknak a 
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő 
megfelelő tájékoztatást kaphat.



11. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja. 
12. Formai követelmények: 
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen; 
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni. Az ajánlatkérő a
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az
ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges 
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak 
d) Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, valamint 1 db elektronikus adathordozón kell
benyújtani. A példányokon meg kell jelölni az eredeti és másolati példányt. A példányok közötti
eltérés esetén az eredeti példány kerül elbírálásra. A postai úton megküldött ajánlatokat
ajánlatkérő csak abban az esetben tekinti határidőben beérkezettnek, amennyiben a kézhezvételre
az ajánlattételi határidőig sor kerül. A példányokat és az elektronikus adathordozót egy csomagban
kell elhelyezni és a csomagoláson fel kell tüntetni a jelentkező nevét, székhelyét, valamint a
beszerzés tárgyát: „Ajánlat Nyáregyháza község közigazgatási területén keletkező települési szilárd
hulladék gyűjtésére és elszállítására kijelölt ártalmatlanító helyre. Az ajánlattételi határidőig nem
bontható fel!”. 
e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni; 
A tartalomjegyzék után kötelező a dokumentációban mellékelt felolvasó lap becsatolása. 
13. A nem cégszerűen aláírt ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítjuk. 
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket
terheli. 
15. Az ajánlat összeállításánál az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban nem
szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait kell
alkalmazni.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/11/09 (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:

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:
További
tárgyak:

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)
----------------------


	Nyáregyháza község közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása kijelölt ártalmatlanító helyre. 

