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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115261-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Várpalota: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
2018/S 052-115261
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Várpalota Város Önkormányzata
AK08256
Gárdonyi G. utca 39.
Várpalota
8100
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Campanari-Talabér Márta
Telefon: +36 88592660
E-mail: polgarmester@varpalota.hu
Fax: +36 88575760
NUTS-kód: HU213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varpalota.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varpalota.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://ugyintezes.varpalota.hu/hivatal/kozbeszerzesek/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Herczeg Attila egyéni ügyvéd
Óváros tér 17.
Veszprém
8200
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Attila
Telefon: +36 88798567
E-mail: attilaherczeg@yahoo.com
Fax: +36 88798567
NUTS-kód: HU213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varpalota.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Dr. Herczeg Attila egyéni ügyvéd
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Óváros tér 17.
Veszprém
8200
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Attila
Telefon: +36 88798567
E-mail: attilaherczeg@yahoo.com
Fax: +36 88798567
NUTS-kód: HU213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varpalota.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
„Lakossági, intézményi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Várpalota közigazgatási területén”

II.1.2)

Fő CPV-kód
90500000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Várpalota Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében.
Várpalota közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és
kezelése”.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
90511000
90512000
90513000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213
A teljesítés fő helyszíne:
Várpalota Város közigazgatási területe.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
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A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.
28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás:
o

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont terület: Várpalota város területe. koordináta: 47 11’50.24” N;
o

18 8’22.13” E Terület nagysága:7726 ha.
Az OHKT-ben meghatározott közlekedési jellemzők:
Közép-dunántúli régió.
A vidéki Magyarország legnagyobb népsűrűségű nagytérsége, valamint a legnépesebb dunántúli régió.
Kedvező közlekedési kapcsolatokkal, kiemelkedő adottságokkal rendelkező nagyvárosokkal bír. A
régió településállománya kiegyenlített szerkezetű, az ország egyik legurbanizáltabb térségét képviseli.
Népességkoncentrációban kiemelkedik 4 megyei jogú városa. A nagyvárosok körüli agglomerálódó térségek
mellett erős az urbanizáció a Balaton és a Velencei-tó part menti térségeiben, valamint a Duna mentén is. A
régió jelentős fejlődési potenciállal rendelkező középvárosi térségei közül több országosan vagy regionálisan
meghatározó funkciót tölt be. A városállományban a többi régióhoz képest kevesebb a „törpeváros”. A
városok átlagos népességszáma 20 ezer fő feletti. Veszprém megye nagy részére az aprófalvak, a régió
többi megyéjére a kis- és középfalvak jellemzők, bár Fejér megyében a Mezőföld területén az agrárgazdaság
történeti fejlődése okán a nagyfalvak is jelen vannak. Települések száma: 401.
Várpalota lakosszáma a KSH 2017. 01. 01. adata alapján: 19 544 fő.
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja:2018. május 01., a közszolgáltatás ellátásának tervezett
időtartama:5 év.
Helyi szabályozás:
Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete a www.njt.hu weboldalon teljes
terjedelemben megtekinthető.
Vegyes háztartási hulladék (EWC 20 03 01) gyűjtése.
Lakosság hulladékgyűjtő edényzetei:
80 l:110 db
110/120 l: 2520 db
240 l: 3 db
1100 l: 276 db
Intézményi és vállalkozói ingatlanhasználók edényzetei:
110/120 l: 131 db
240 l: 6 db
770 l: 3 db
1100 l: 123 db
3

4 m : 8 db
A vegyes hulladék gyűjtése.
A közszolgáltató az ingatlanhasználó által gyűjtőedényben gyűjtött és közterületre kihelyezett gyűjtőedényt
kertvárosi környezetben heti egyszer, nagyvárosi környezetben a közterületen elhelyezett gyűjtőedényt heti 2
alkalommal üríti. A többlethulladékok elszállítására az ügyfélszolgálaton átvehető emblémázott műanyag zsák
igénybevételével van lehetőség elszállíttatni. A műanyag zsákot ürítési napon a hulladékgyűjtő edény mellé kell
kihelyezni.
A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot a szolgáltató az ingatlanhasználótól évente legalább egy
alkalommal, ingyenesen átveszi és elszállítja.
Házhoz menő elkülönített gyűjtés edényzete:
110 l: 22 db
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120 l: 1024 db
1)A házho zmenő elkülönített gyűjtési rendszerhez a közszolgáltató biztosítja a szabványos 120 l-es
gyűjtőedényt. A kihelyezett edények ürítési gyakorisága 2 heti.
2)Várpalota város tulajdonában lévő elkülönített hulladékok gyűjtését szolgáló gyűjtőpontok a társasházi
övezetek elkülönített hulladékgyűjtését szolgálják a szigetek ürítési gyakorisága igény szerinti, de min. havi 1
ürítés.
Az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések száma: 1 db Várpalota.
Az OHT-ben és a területi hulladékgazdálkodási tervben, az OHKT-ben, továbbá az OMP-ben és a területi
megelőzési programban megfogalmazott célok, előírt feltételek és követelmények különös tekintettel:
Az elkülönített hulladékgyűjtés továbbfejlesztésre lakossági szemléletformálásra, gyűjtési rendszer
optimalizálására, lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentésére. A megelőzési tevékenység
érdekében a házi komposztálás fejlesztésére.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok várható mennyiségi és minőségi jellemzői és az Önkormányzati
tulajdonban lévő elkülönített hulladékgyűjtő pontok az ajánlati dokumentációban kerültek rögzítésre.
A szolgáltatást az OHKT foglaltaknak megfelelően kell ellátni.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági feltételként előírt OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító
szakképesítéssel rendelkező szakember minimális létszáma (2 fő) feletti azonos képesítésű szakemberek
száma, max. 6 fő A / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező
környezetvédelmi megbízott szakember, akinek a hulladékkezelés területen szerzett szakmai tapasztalata:
minimum 3 év maxim / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Zöldhulladék/Lombhulladék/Kötegelt hulladék begyűjtése, elszállítása, és lerakása”
szerinti feladatok ellátásának gyakorisága (min.10 alk./év, max. 14 alk./év) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Közszolgáltató és/vagy alvállalkozója összesen hány fő helyben lakó foglalkoztatását
vállalja a szerződés időtartama alatt. / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Ügyfélszolgálat üzemeltetésének időtartama minimum 3 nap/hét maximum 5 nap/hét
(egész számban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az „egyéb települési hulladék, ide értve a vegyes települési hulladékot is” EWC 20 03
01 hulladékokból a hasznosított hulladékok aránya minimum 0 % maximum 100 % / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalja szemléletformáló akciók szervezését (igen/nem) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi
CXXV. törvény szerinti minősítési osztály (minimum C/I.-maximum C/III. osztályig) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 1

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
1.) Ajánlatkérő az ajánlati ár körében a Kbt. 76. § (4) bekezdése szerint a 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet
1.§ (11) bekezdésére tekintettel a szolgáltatási / közszolgáltatási díjat nem értékeli, a szolgáltatási díj 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.

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:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: - Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, valamint nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn
állnak..
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8 §-ai szerint kell igazolni
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.
és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. § -ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okok igazolása során kérjük vegyék figyelembe a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban
foglaltakat is.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés
c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés
tárgyából (települési szilárd hulladék hulladékkezelési szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül - számított
árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
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alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban
az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben a közbeszerzés tárgyával (települési szilárd hulladék hulladékkezelési szolgáltatás) azonos
tevékenységéből származó árbevétele legalább két évben - évenként - nem érte el a nettó 40 millió HUF-ot.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1.) A Kbt.65. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb (települési
szilárd hulladék hulladékkezelési szolgáltatás) szerződésének ismertetésével. Az ismertetés minimum a
következő adatokat tartalmazza:
− a teljesítés idejét (év/hó/nap)(kezdő és befejező időpontja),
− a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
− a szállítás rövid bemutatását,
− nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1).
Bekezdése szerint,
— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást,
— ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
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 szilárd hulladék 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;
M2.).
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) és g) pontjai
alapján hulladékkezelésre vonatkozó.
— MIR (Minőségirányítási rendszerekre),
— KIR (Környezetközpontú irányítási rendszerekre).
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Érvényes tanúsítványok egyszerű másolatát, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) és (4)
bekezdése szerint azzal egyenértékű más tanúsítványok egyszerű másolatát, vagy az egyenértékű
intézkedések egyéb bizonyítékait.
M3.).
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b.) pontja
alapján a teljesítésben résztvevő szakemberek végzettségének igazolásával. Az igazolás során becsatolandó
a szakember végzettségét igazoló bizonyítvány másolata, valamint a szakember rendelkezésre állási
nyilatkozata.
M4.).
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i.) pontja alapján
a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök leírásával. Az igazolás során becsatolandó a jármú forgalmi
engedélyének másolata.
A fenti alkalmassági követelményeket Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, az előírt igazolást/dokumentumot Ajánlattevőnek csak az Ajánlatkérő
Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző három évben legalább 12 hónapon keresztül szerződés szerint teljesített
legalább 14 000 fős településre vonatkozó települési szilárdhulladék hulladékkezelési szolgáltatásra vonatkozó
referenciával.
M2.-1.).
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok)
rendelkezik legalább a jelen felhívás szerinti szolgáltatásra vonatkozó MIR (ISO 9001 Minőségirányítási
rendszerek. Követelmények), rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
M2.-2.).
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok)
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.) Korm. rendelet 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.
M3.).
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok)
rendelkezik legalább 2 fő OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító szakképesítéssel rendelkező
szakemberrel.
M4.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok)
3

rendelkezik legalább 3 db hulladékszállító járművel, melyből az egyik legalább 20 m térfogatú felépítménnyel
szerelt.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
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 Zrt.) 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. További részletes feltételeket a szerződés-tervezet
tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismerése és a kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.Közszolgáltató naponta
5 000 HUF (ajánlattevő ajánlata szerinti) összegű késedelmi kötbért köteles az Önkormányzatnak fizetni,
amennyiben nem a meghirdetett napon, vagy a szerződött ingatlanok 10 %-át meghaladó mértékben hiányosan
végzi el a hulladékgyűjtést és szállítást.A közszolgáltató a felek által közösen indokoltnak elismert ügyfélpanasz
esetén alkalmanként 10 000 HUF összegű hibás teljesítési kötbért tartozik az Önkormányzatnak fizetni.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/04/2018
Helyi idő: 12:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/04/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
8200 Veszprém, Óváros tér 17.- Dr. Herczeg Attila egyéni ügyvéd ügyvédi irodája
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás során a Kbt. 68. §-ának (1)-(2)(3), (4) és (6) bekezdéseinek rendelkezései kerülnek alkalmazásra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
1. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kötve vagy fűzve papír alapon, valamint elektronikus
adathordozón (pl. CD/DVD-n) PDF formátumban zárt csomagolásban kell elkészíteni és benyújtani. A
csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás. Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete előtt!”. Az
ajánlat minden oldalát (az üreseket nem) folyamatos oldalszámozással, valamint oldalszámokat feltüntető
tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő I.1. pont szerinti címén sor került. Az ajánlat, illetve az
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat, valamint az ajánlattétel valamennyi
költsége ajánlattevőt terheli. A postán feladott példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: Az ajánlattételi
határidő lejárta előtt nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.”.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (6) bekezdésében, a 68. § (4) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan.
4. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti rendelkezéseket.
5. Nyilatkozni kell arról, hogy ajánlattevőt illetően folyamatban van-e változás-bejegyzési eljárás, ha igen, akkor
az ajánlattevő, az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. A Kbt. 73. § (1) bek. e) pont alapján érvénytelen az ajánlat: ha az ajánlattevő (valamennyi közös ajánlattevő)
nem hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített -2006. évi V. tv. 9/F. §-ában foglaltaknak megfelelő nonprofit gazdasági társaság.
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. §-ra.
10. Ajánlatkérő előírja ajánlattevő részére az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtását.
11. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
12. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bek. e.) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
14. A részekre történő ajánlattétel a szolgáltatás jellegére tekintettel nem egyeztethető össze a műszaki és
gazdasági ésszerűséggel.
15. A III.1.2. P1. és a III.1.3. M1.-M4 pontokban az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevőkre
vonatkozó minősítési szempontoknál szigorúbban határoztuk meg.
16. A közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tahy Bálint Márk (00934)
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17. A dokumentációt letöltő Ajánlattevőnek a attilaherczeg@yahoo.comc ímre, vagy a +36 88 798567-as fax
számra aláírva, kitöltve el kell küldenie az I/3.) pontban megadott URL címről letölthető „Dokumentáció átvételi
elismervény” tárgyú dokumentumot.
18.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
pont
A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
1., 2.,3., 5., 6. részszempontok, valamint a költség kritérium esetén egyenes arányosítás:
Ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartami elem kapja a maximális
pontot (felső ponthatár: 100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet segítségével.
A 4.r észszempont: pontkiosztás módszere alkalmazza.
7. részszempont: abszolút értékelési módszere
8. részszempont: pontkiosztás módszere
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
13/03/2018
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