JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. június 10-én de. 7,30 órakor a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr. Danka József,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Ludman Lajos TVG kft. ügyvezetője,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Kalmár Erzsébet képviselő
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a
testület határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Korcsmáros Sándor és
dr. Danka József képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal
elfogadott.
Beke Imre polgármester, ezt követően javasolta a képviselő-testület
tagjainak,
hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat egészítsék ki két napirenddel,
igy a Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés
keretén belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként” tárgyú
közbeszerzés ajánlattételi felhívásának elfogadása, és a „Trófea Nádudvar”
Vadásztársaság kérelme a Nádudvar helységnév használatáról szóló
napirendekkel.
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A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat a fenti
kiegészítéssel együtt 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint
tárgyalja:
1./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozat kiadása az önkormányzat tulajdonában levő Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola további működtetéséről
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
2./ A XI. Országos Mazsorett Fesztivál megrendezésének támogatása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ „Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként” tárgyú
közbeszerzés ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./ „Trófea Nádudvar” Vadásztársaság kérelme a Nádudvar helységnév
használatáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Réz Szilárd alpolgármester megérkezett, igy a jelenlévő képviselők száma:
8 fő
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozat kiadása az önkormányzat tulajdonában levő
Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola további működtetéséről
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat kiadása az
önkormányzat tulajdonában levő Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola további működtetéséről , melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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továbbra is javasolja fenntartani.
Czibere Lajos képviselő, az eltelt idő óta milyen a kapcsolat a KLIK-el?
Negatív, vagy pozitív?
Az előterjesztésben
szerepelt, „az
eltelt időszakban a Klebelsberg
Intézmény-fenntartó Központ működésével kapcsolatban mindannyian
szereztünk tapasztalatokat” mit jelent ez? Mik ezek a tapasztalatok?
Beke Imre polgármester, a megállapodásban sok minden rögzítve van. azt
kell nézni, hogy mi jó a gyerekeknek, amiben tudunk segítünk.
Boros Lajosné alpolgármester, Czibere Lajos képviselőnek elmondta, hogy
2013. január 01-én került át az iskola a KLIK-hez. Sok probléma volt, főleg a
fizetést illetően. Ebből a gyerekek nem sokat vettek észre. A pénzügynek volt
tartaléka, abból fizetett. Az órát meg tudták tartani a pedagógusok.
A 2014. év nagyon nehéz volt, mert nem tudták a költségeket, és nem tudták,
hogy a KLIK mennyit fordít Nádudvarra.
Ugy tudja, hogy a 2015. 06. 25-ei képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatás
a KLIK az éves értékelésről.
Ez az oktatási rendszer kézi vezérléssel működik. 2015. január 1-el a KLLIK
megyei szinten nem alakult meg. A struktúra változatlan.
Czibere Lajos képviselő, nincs más lehetőség csak a KLIK?
Boros Lajosné alpolgármester, nincs más lehetőség, csak a KLIK.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a törvénnyel szemben nincs más
lehetősége senkinek sem Maga az irányítás és fenntartás a Magyar Állam
kezébe került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül
2012. december 14-én került
aláírásra az iskola átadásáról szóló
megállapodás és azóta is megerősítette az önkormányzat, hogy nem kívánja
az iskola működtetését átadni az államnak.
Megvalósítás a gyakorlatban máskép működik, van szakmai kiadás és
működési kiadás. Nem tudtuk , hogy a fénymásolópapírt hogyan számoljuk
el, szakmai vagy működésiként. Ezekből voltak problémák 2013-ban, fizetési
gondok, hogy ki mit fizet. Viszont az iskolát működtetni kellett.
Az államtól nincs külön normatíva. Teljesen az önkormányzat saját
bevételével működtetni. MUKI támogatásból és 65 millió forint saját forrást
fordított .az iskolára.
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nem pedig majd külön pályázattal kell pénzt hozni rá. Az első év nagyon
nehéz volt, mert a KLIK a számlákat nem fizette, és nekünk benne volt a
pénzünk egy évig is.
Czibere Lajos képviselő, sajnos az összes állami intézménnyel ez van. éves
számlák nincsenek kifizetve. Ő a szolnoki KLIK-el van kapcsolatba , ott is
ugyan ez a helyzet.
Boros Lajosné alpolgármester, uj használati szerződést kell kötni.
Beke Imre polgármester, javaslat a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot a határidő pontosításával, mely
szerint 2015. június 14. legyen , az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdésében és a 76.§-ban foglaltak
alapján, az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
(Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola) feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését 2015. szeptember 1-étől
továbbra is vállalja, a működtetési kötelezettség alóli mentesítést nem kéri.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a határozat melléklete
szerinti szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2015. június 14.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Melléklet a

/2015. (VI.10.) Ök. sz. határozathoz

Szándéknyilatkozat
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 76. § (4) bekezdés
alapján
Nádudvar Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében
nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében és a 76. §-ában, valamint
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a /2015.(VI.10.) Ök. számú
határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat az illetékességi területén lévő, az
összes, saját tulajdonában álló valamennyi - az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és
ingatlan vagyon működtetését 2015. szeptember 1-étől továbbra is vállalja.
Nádudvar, 2015. június
______________________________

Beke Imre polgármester
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VI.01.) Önkormányzati számu határozata:

69/2015.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdésében és a 76.§-ban foglaltak
alapján, az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
(Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola) feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését 2015. szeptember 1-étől
továbbra is vállalja, a működtetési kötelezettség alóli mentesítést nem kéri.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a határozat melléklete
szerinti szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2015. június 14.
Felelős:
Beke Imre polgármester

Melléklet a

69/2015. (VI.10.) Ök. sz. határozathoz

Szándéknyilatkozat
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 76. § (4) bekezdés
alapján
Nádudvar Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében
nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében és a 76. §-ában, valamint
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a /2015.(VI.10.) Ök. számú
határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat az illetékességi területén lévő, az
összes, saját tulajdonában álló valamennyi - az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és
ingatlan vagyon működtetését 2015. szeptember 1-étől továbbra is vállalja.
Nádudvar, 2015. június
______________________________

Beke Imre polgármester
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Tárgy: A XI. Országos Mazsorett Fesztivál megrendezésének támogatása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a XI. Országos Mazsorett
Fesztivál megrendezésének támogatására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ő ugy tudta, hogy a mazsorett fesztivál a Jókai úti sportpályán lesz, nem a
Művelődési Központban.
Boros Lajosné alpolgármester, a Művelődési Központban kerül
megrendezésre a mazsorett fesztivál. Nem is lenne jó, ha a Jókai úti pályán
lenne, mert 10 óra után már nagyon meleg lesz, nincs árnyék sem.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a költség adott, a helyszín még
képlékeny.
Beke Imre polgármester , javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2015. évi költségvetéséhez a XI.
Mazsorett Fesztivál megrendezéséhez 200.000.- Ft pótelőirányzatot
engedélyez.
A pótelőirányzat fedezete az önkormányzat tartalékalapja.
Felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet soron
következő módosításakor a pótelőirányzatot építse be.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a pénzösszeget a Fesztivál zsűrijének és
zenekarának költségére használja fel.
Határidő: 2015. június 27.
Felelős: Tóthné Budaházi Judit intézményvezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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önkormányzati számú határozata:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2015. évi költségvetéséhez a XI.
Mazsorett Fesztivál megrendezéséhez 200.000.- Ft pótelőirányzatot
engedélyez.
A pótelőirányzat fedezete az önkormányzat tartalékalapja.
Felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet soron
következő módosításakor a pótelőirányzatot építse be.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a pénzösszeget a Fesztivál zsűrijének és
zenekarának költségére használja fel.
Határidő: 2015. június 27.
Felelős: Tóthné Budaházi Judit intézményvezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: „Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés
keretén belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként” tárgyú
közbeszerzés ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a , „Hulladékgazdálkodási
eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén belül a KEOP-1.1.1/C/132013-0038 projekt részeként” tárgyú közbeszerzés ajánlattételi felhívásának
elfogadására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési tanácsadó készítette az
ajánlati felhívást, ők szakemberek.
Korcsmáros Sándor képviselő, elmondta, hogy uj rendelkezés fog életbe
lépni, és nem a legalacsonyabb ár, hanem értékalapú közbeszerzést kell majd
figyelembe venni. Ez kedvezőbb lesz a kis és középvállalkozásoknak is.
Csendes Ferenc képviselő, kérdésként vetette fel, hogy Kabával közös ez az
eszközbeszerzés?
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Beke Imre polgármester, Kabával közös, gesztorként Nádudvar jár el.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nádudvar és Kaba
települések hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel megnevezésű projekt gesztora, a projekthez kapcsolódó
„Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként” című beszerzés
ajánlati felhívást jóváhagyja, a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési tanácsadó
által készített a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás szerint.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a
jóváhagyott ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester
Melléklet a

/2015. (

) Ök. sz. határozathoz:

Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő
száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi
jelentkezési határidő:

2015/62
Árubeszerzés
Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Nyílt
2015.06.03.
9193/2015
39221260-7;34144511-3;392340001;39713300-6;43250000-0;429900002;42921330-0
Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar Kaba
2015.07.13.

-9Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi
Általános közszolgáltatások
köre:
Letöltés:
Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz
Közbeszerzési eljárás:
közzétett további dokumentumoknak a
megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue
Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line
formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nádudvar Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16249
Postai cím: Fő út 119
Város: Nádudvar
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Beke Imre
Telefon: +36 54529010
E-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Fax: +36 54480256
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nadudvar.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani
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x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) 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 (nevezze meg):
I.3) 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 (nevezze meg):
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 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által
meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
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Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Nádudvar
Kaba
NUTS-kód HU321
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 hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama
meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (adott esetben, 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 vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39221260-7
További tárgyak: 34144511-3
39234000-1
39713300-6
43250000-0
42990000-2
42921330-0
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve, adott esetben)
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként a következő fő
mennyiségekben.
I. rész - gyűjtőjárművek
1. tétel: EN 1501 szabványnak megfelelő tömörítőlapos, EN 13071 típusú
edények ürí-tésére alkalmas daruval szerelt három tengelyes min. 21 m3-es
hulladékgyűjtő jármű 2 db
2. tétel: görgős konténerszállító jármű és vontatható ágaprító 1 db
A 48/2011. Korm. rendelet előírásaira tekintettel az 1. és 2. tétel tekintetében
megaján-lott járműnek meg kell felelnie az egyes közúti járművek
környezetvédelmi besorolá-sának megfelelő EURO 6 kibocsátási normának,
illetőleg ennek keretében az üzemel-tetés közbeni energetikai és környezeti
hatások szerinti (szén-dioxid (CO2); nitrogén-oxidok NO(x), szénhidrogének
(HC) beleértve a nem-metán szénhidrogéneket (NMHC), szén-monoxid (CO) és
részecske (PM)) kibocsátási határértékeknek és a megajánlásra kerülő
járművek fogyasztása nem lehet több 55 liter/100 km értéknél.
További feltételek:
- az átadás üzembe helyezett állapotban, és műszaki vizsgával az I. rész 1. és
2. tétel esetében,
- 1. és 2. tétel (közúti jármű) tekintetében rendszámmal és hatósági
jelzésekkel el-látva történjen (okmányirodai ügyintézés), figyelemmel arra,
hogy a jármű részt vesz a közúti forgalomban;
- képzés: gépenként 2 fő személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű
használatra. (1. tétel és 2. tétel)
II. rész - gyűjtőedények és konténerek
1. tétel - Edények szelektív gyűjtéshez műanyag 120 liter, EN840-1
szabványnak és RAL-GZ 951/1 tanúsítványnak és ZEK 01.4-08.
tanúsítványnak megfelelő - 13 600 db
2. tétel - Edények kommunális gyűjtéshez - 80 literes EN 840-1 szabványnak,
RAL-GZ 951/1 tanúsítvány és ZEK 01.4-08. tanúsítványnak megfelelő - 1 000
db
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840-2 szabványnak, RAL-GZ 951/1 tanúsítvány és ZEK 01.4-08.
tanúsítványnak megfelelő - 44 db
4. tétel - Gyűjtőszigethez szükséges műanyag edények min. 1200 literes , MSZ
EN 13071 szabvány szerint - 32 db
5. tétel - Kúpos műanyag házi komposztáló, ZEK 01.4-08. tanúsítványnak
megfelelő min 300 literes - 5600 db
6. tétel - 25 m3-es nyitott multiliftes DIN 30722 szabvány szerinti acél
konténer - 15 db
III. rész - Munkagépek
1. tétel - 1 db min. 10 tonnás saját tömegű homlokrakodó
2. tétel - 1 db dízel villástargonca
3. tétel - 1 db min. 24 tonnás rakodókanalas szeméttelepi kompaktor
- képzés: gépenként 1 fő személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű
használatra.
IV. rész - Válogatósor és bálázó
1. tétel - válogatósor, melynek részei:
1 db felhordószalag
1 db válogatószalag
6 db válogatóállás és surrantók
1 db kihordószalag
1 db bálázó felhordószalag
2. tétel - 1 db bálázó
- képzés: 2 fő személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra
Az ajánlati árnak minden rész esetében magába kell foglalnia az eszközöknek
a meg-adott helyszínre történő szállítását és üzembe helyezéséhez kapcsolódó
költségeket is.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, sze-mélyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egy-értelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi
egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki
jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
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(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) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre 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
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2015/08/17 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) késedelmes, illetőleg hibás
teljesítés esetén valamennyi rész tekintetében kötbér fizetésére köteles, a
szerződésben részlete-zettek szerint.
Nyertes Ajánlattevő (Eladó) a szállítást megelőzően legalább 5 nappal
korábban írásos értesítést köteles küldeni a Vevő részére, amely tartalmazza
a szállítás pontos időpontját és a szállítandó tételek pontos számát.
Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Eladó) az általa megadott szállítási
időponthoz képest késedelembe esik, vagy a szállított termék minősége nem
megfelelő, úgy Ajánlatkérő (Vevő) késedelmi kötbért számol fel a telje-sítés
napjáig, illetve hibás teljesítési kötbért számol fel a hiba elhárításáig az
alábbiak szerint.
Az ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) olyan okból bekövetkező
késedelmes teljesítés esetén, amelyért felelős, kötbér fizetésére köteles a
szerződésben részletezettek szerint. A kötbér alapja a késedelmesen
leszállított tételek nettó (ÁFA nélkül számított) ellenértéke, mértéke a
késedelem minden naptári napja után napi 2 % a kötbéralapra vetítetten, de
összesen legfeljebb késedelmesen leszállított eszközök nettó (ÁFA nélküli)
ellenértékének 30 %-a.
Amennyiben nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) olyan okból
amelyért fele-lős, hibás tételt szállít, ajánlattevő (eladó) kötbér fizetésére
kötelezett. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett leszállított tételek nettó
(ÁFA nélkül számított) ellenértéke. A hibás teljesítési kötbért mértéke a hiba
bejelentésétől a szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelő
teljesítéséig a hibás teljesítéssel érintett minden naptári nap után napi 2% a
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tételek nettó (ÁFA nélkül számított) ellenértékének 30%-a.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) a teljesítési
határidőt 15 nappal túllépi, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét
súlyosan megszegi, az ajánlatkérőnek (vevőnek) valamennyi rész tekintetében
jogában áll a szerződést fel-mondani (vagy attól elállni). Ebben az esetben,
illetőleg ha a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő
eladó) érdekkörében felmerülő okból lehetet-lenül, az ajánlatkérő valamennyi
rész tekintetében meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja az adott
részre vonatkozó teljes nettó (ÁFA nélkül számított) vételár, mértéke annak 30
%-a.
Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) a szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként és a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződésben
(dokumentációban) foglaltak szerint köteles valamennyi rész tekintetében
teljesítési és jótállási biztosítékot nyújtani. A nyertes ajánlattevővel
megkötendő szerződésben kikötött teljesítési biztosíték mértéke az ajánlattevő
által ajánlott teljes nettó (ÁFA nélküli) vételár 2 %-ának megfelelő mértékű
összeg, a jótállási biztosíték mértéke az ajánlattevő által ajánlott teljes nettó
(ÁFA nélküli) vételár 2 %-ának megfelelő mértékű összeg részenként. A
teljesítési és a jótál-lási biztosíték teljesíthető a Vevő OTP Bank Nyrt. ÉszakKeleti Régió Nádudvari Bankfióknál vezetett 11738149-15373670-10400009
számú fizetési számlájára óva-dékként történő befizetéssel vagy utalással,
továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alap-ján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a nyertes ajánlattevő választása szerint. A teljesítési biztosítékot a jelen eljárás alapján
kötendő szerződés hatályba lépésének időpontjára kell rendelkezésre
bocsátani és fenn kell állnia a sikeres átadás-átvétel időpontjáig. A jótállási
biztosítékot a sikeres átadás-átvétel időpontjára kell rendelkezésre bocsátani
és fenn kell állnia a jótállási időszakot követő 45. napig. Mind a teljesítési,
mind a jótállási biztosíték tekintetében a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
az általa választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a
biztosítéknak azonban az előbbieknek, illetőleg a kötendő szerződésben
foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre
kell állnia. [Kbt. 126. §]
A nyertes ajánlattevőnek minden tétel tekintetében a sikeres átadás-átvétel
időpontjától számított 12 hónap jótállást kell vállalnia. A nyertes ajánlattevő
(szerződést teljesítő eladó) köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba
kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 48 órán belül megkezdeni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) a bejelentéstől
számított 48 órán belül nem kezdi meg a hibajavítást, úgy a késedelmes
naponként az érintett tétel nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) által
megajánlott nettó ajánlati ára 2 %-ának megfelelő, de összesen legfeljebb az
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fizetni. A kijavított, kicserélt berendezésekre a nyertes ajánlattevő (szerződést
teljesítő eladó) a jótállási kötelezettségét kiterjeszti.
Ajánlattevő előleg igénylése esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként
köteles az igényelt előleggel megegyező mértékű előleg-visszafizetési
biztosítékot nyújtani azzal, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1)
bekezdésében foglalt szállítói finanszí-rozás alkalmazása esetén a beszerzési
eljárás során kiválasztott ajánlattevő a beszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a
biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg-visszafizetési biztosíték
teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a
következő módok valamelyikével, a nyertes ajánlattevő (az ajánlattevőként
szerződő fél) választása szerint:
(1) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló azonnali beszedést
(inkasszót) lehe-tővé tevő, feltétel nélküli felhatalmazó nyilatkozat
biztosításával,
(2) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja bankszámlájára történő
óvadékként történő befi-zetéssel (utalással),
(3) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló bank vagy biztosító
által vállalt ga-rancia biztosításával,
(4) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló banki készfizető
kezesség biztosításával,
(5) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,
(6) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet vállalkozó (eladó) cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy
többségi tulajdonosának vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak
kezességvállalása,
(7) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
(8) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése
szerinti állami kezesség.
Az ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) kizárólag ahhoz a számlájához
biztosíthatja a fent leírt felhatalmazó nyilatkozatot, amelyre az Ajánlatkérő,
illetőleg a kifizetést teljesítő szervezet az előleget teljesíteni fogja.
Az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó egyéb rendelkezések
tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet megfelelően irányadók.
Ajánlattevő köteles a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
fent nevezett - jótállási -és teljesítési - biztosíték(ok) határidőre történő
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Az ajánlattevőnek az ajánlatában előleg igénylése esetén a választott előlegvisszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlatában nyilatkoznia kell [Kbt. 126. § (5)].
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/szerződést megerősítő
biztosítékok részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részeként a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása valamennyi rész tekintetében a KEOP1.1.1/C/13-2013-0038 projekt keretében támogatást nyert pályázat
részeként kerül sor, az Európai Unió támogatásával. Támogatás mértéke
(támogatási intenzitás): a teljes vételár nettó értékének 95,000000 %-a európai
uniós és magyar állami támogatás, míg a teljes vé-telár nettó értékének
fennmaradó 5,000000 %-a és az általános forgalmi adó értéke az ajánlatkérő
saját forrásából kerül finanszírozásra).
A teljesített adásvétel(ek) ellenértékét az ajánlatkérő, illetőleg a Kbt. 130. § (4)
bekez-désének megfelelően valamennyi rész tekintetében a szállítói kifizetés
során a kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre
irányadó módon, szállítói finanszírozással, számla ellenében fizeti meg, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerint, a számla (számlák) kézhezvételének napját követő 30 napon belül,
banki átutalással. A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban
foglaltak teljesítése.
A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik. Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdéseinek
alkalmazására.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít minden rész esetében,
tételenként. (Kbt. 130.§ (5)
Nyertes Ajánlattevő (Eladó) a szállítást megelőzően legalább 5 nappal
korábban írásos értesítést köteles küldeni a Vevő részére, amely tartalmazza
a szállítás pontos időpontját és a szállítandó tétel pontos számát. Amennyiben
Nyertes Ajánlattevő (Eladó) az általa megadott szállítási időponthoz képest
késedelembe esik, vagy a szállított termék minősége nem megfelelő, úgy
Ajánlatkérő (Vevő) késedelmi kötbért számol fel a telje-sítés napjáig, illetve
hibás teljesítési kötbért számol fel a hiba elhárításáig, lásd Ajánlati Felhívás
III.1.1. szakasza.
A számlák benyújtására sikeres átadás-átvételi eljárást követően kerülhet
sor, a telje-sítés napja a sikeres átadás-átvétel dátuma, mely egyben az adott
eszköz birtokba adá-sának napja. A számlákat legfeljebb a sikeres átadásátvételi eljárást követő 15 napon belül kell megküldeni Vevő részére.
Az ajánlattétel, a kifizetés (elszámolás) és a szerződéskötés pénzneme: Forint
(HUF).
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III.1.1) pontjában meghatározott előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre
bocsátása mellett, a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő
mértékben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének
megfelelően. A szállítói előleg kifizetése és elszámolása tekintetében a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (2)-(6) bekezdései megfelelően
irányadók. Az előleg bekérő benyújtása szempontjából irányadók továbbá a
tárgyi projektre is vonatkozó, a központi koordinációs szervezet és jogelődje
által kiadott Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című dokumentumban
foglaltak.
Előleg igénylése esetén az adott részteljesítést (tétel leszállítását) követően az
előleg összege valamennyi rész vonatkozásában, az egyes leszállított
tételekre vonatkozó részszámlák összege és az adott rész teljes értékének
arányában kerül beszámításra. Ajánlatkérő a fentieken túl az önerő
tekintetében - a Kbt. 131. § (2) bekezdésében fog-laltak szerint - nem nyújt
előleget.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási
költségátalány érvényesek.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi
dokumentáció, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé (kizárja)
gazdál-kodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (2)) önálló ajánlattevők
esetében is.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a dokumentációban szereplő
műszaki specifikációval összhangban, hogy Zöld szempontok figyelembe
vételére vonatkozó válla-lást szükséges tenni a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt támogatási kérelmében. Ajánlatkérő a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt vonatkozásában vállalja, hogy másodlagos alapanyag felhasználását
jelen projekt megvalósításával növeli. Ennek meg-felelően Ajánlatkérő előírja
nyertes Ajánlattevőnek, hogy az általa leszállításra kerülő műanyag
gyűjtőedények (2. rész 1. tétel, 2. tétel, 3. tétel. 4. tétel) legalább 5 tömeg%-ban
újrahasznosított műanyagból készüljenek. A vonatkozó gyártói igazolást
nyertes Ajánlattevő legkésőbb az edényekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás
lefolytatásáig köteles átadni Ajánlatkérőnek.
A felsorolt kötelezettség teljesítésének elmaradása esetére az Ajánlatkérőt érő
esetleges támogatás visszafizetési kötelezettség esetére Ajánlatkérő általános
kártérítési kötelezettséget ír elő nyertes Ajánlattevők felé.
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III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Minden rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az
eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57.§ (1) a)-d)
és f) pontjában foglalt kizáró okok bármelyik fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek
alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az
eljárásba bevont gazda-sági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)k) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről
(részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. Ugyancsak kizárásra
kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben szereplő
kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Igazolási mód minden rész tekintetében:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §-i szerint köteles igazolni,
illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 57.§ (1) a)-d és f) pontjai tekintetében az igazolásokat a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 3.§-4.§ előírtak szerint kell az ajánlathoz csatolni.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatban arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k)
pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő sem tartozik a Kbt.
56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)).
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás feladásának
napjánál (ajánlati felhívás VI.5) pont szerint) nem régebbi keltezésű
nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési
Hatóság által közzétett útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57.
szám (V. 16.), illetve 2012. évi 61. szám (VI. 1.)) tekintettel kell eljárni.
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható:
P1) Az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan az ajánlattevő saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves be-számolójának
benyújtásával egyszerű másolatban (mérleg és eredmény-kimutatás,
kiegészítő mellékletek nélkül)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha az
ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, az
alábbiak szerint.
Az ajánlatkérő által a nettó (forgalmi adó nélkül számított), közbeszerzés
tárgyából származó árbevételre meghatározott érték(ek):
- az I. rész vonatkozásában hulladékgyűjtő és szállító gépek szállításából
összesen nettó 90.000.000,- Ft-ot
- a II. rész vonatkozásában hulladékgyűjtő edények és konténerek
szállításából összesen nettó 100.000.000,- Ft-ot,
- a III. rész vonatkozásában hulladékkezelő munkagépek szállításából
110.000.000,- Ft-ot ,
- a IV. rész vonatkozásában települési hulladékok kezeléshez szükséges
válogatósor és bálázó, illetőleg azok egyes elemeinek szállításából összesen
45.000.000,- Ft-ot ,
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a
beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges arra
vonatkozóan, hogy a mérleg szerinti eredmény az utolsó három pénzügyileg
lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt-e.
P2) Az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (az I. rész
vonatkozásában hulladékgyűjtő és szállító gépek szállítása, , a II. rész
vonatkozásában hulladékgyűjtő edények és konténerek szállítása, a III. rész
vonatkozásában hulladékkezelő munkagépek szállítása, a IV. rész
vonatkozásában települési hulladékok kezeléshez szükséges válogatósor és
bálázó, illetőleg azok egyes elemeinek szállítása) árbevételéről szóló cégszerű
nyilatkozat benyújtása attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) c)]
Amennyiben az ajánlattevő a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetőleg

az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor
alkalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
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Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból
P1) valamennyi rész tekintetében, ha az éves beszámolói szerint a mérleg
szerinti eredménye az utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti év közül egynél
több évben negatív volt;
P2) a közbeszerzés tárgya szerinti szállításaiból származó éves nettó árbevétele az előző három üzleti évben összességében nem érte el az alábbi
értékeket azzal, hogy a jelen alkalmassági minimumkövetelménynek az
ajánlattevő kapacitás biztosító szervezetre támaszkodva is megfelelhet [Kbt.
55. § (5), (6) c)]:
- az I. rész vonatkozásában hulladékgyűjtő és szállító gépek szállításából
összesen nettó 90.000.000,- Ft-ot
- a II. rész vonatkozásában hulladékgyűjtő edények és konténerek
szállításából összesen nettó 100.000.000,- Ft-ot .
- a III. rész vonatkozásában hulladékkezelő munkagépek szállításából
110.000.000,- Ft-ot ,
- a IV. rész vonatkozásában települési hulladékok kezeléshez szükséges
válogatósor és bálázó, illetőleg azok egyes elemeinek szállításából összesen
45.000.000,- Ft-ot ,
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek - figyelemmel a fentiekre is
- a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, kivéve
a P1) pontban meghatározott követelményt, amely értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, és amely tekintetében
elegendő, ha közülük egy felel meg [Kbt. 55. § (4)].
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18.
§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja,
hogy az ajánlattevő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az
ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő(k)
tekintetében a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást, figyelemmel az ajánlati felhívás VI.3.4)
pontjában foglaltakra is [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5)].
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:

Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben
(36 hónapban) teljesített, az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében elő-írt
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gépek szállítása, rakodógép szállítása, és műanyag hulladékgyűjtő
edényzetek szállítása, házi komposztálók szállítása, a II. rész
vonatkozásában települési hulladékok kezeléshez szükséges válogatósor,
illetőleg azok egyes elemeinek szállítása) bemutatásával, megjelölve a
szerződést kötő másik fél (megrendelő/vevő) nevét, címét, elérhetőségét,
kapcsolattartó megnevezését, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a szállított
áruk megnevezését és műszaki jellemzőit olyan részletességgel, hogy abból az
előírt alkalmassági követelménynek való meg-felelés megállapítható legyen, a
teljesítés helyét és idejét (a szállítás időpontjának (év, hó, nap) megjelölésével)
és hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) a), figyelembe véve a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakat is azzal, hogy a
referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a referencia bemutatása
tekintetében előírt adatokat kell tartalmaznia]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia
(referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevői konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott
referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevői konzorcium mind-azon
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a
részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
[Kbt. 129. § (7)]
M2) Az I. rész vonatkozásában megajánlott tömörítőlapos gyűjtőjármű
tekintetében a gyártó vagy a jármű hivatalos képviselője (forgalmazója), mint
egyéb szervezet által kibocsátott igazolással (nyilatkozattal), amelyből az
alkalmassági követelménynek való meg-felelés ellenőrizhető. [Kbt. 55. § (1) b)
és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d); 48/2011. (III. 30.) Korm.
rendelet 3. § (4) a)]
M3) A II. rész vonatkozásában megajánlott műanyag gyűjtőedények (1., 2. és
3.) tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e)
pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó) tanúsítvány csatolása, amely tanúsítja, hogy a
szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel az alkalmassági minimumkövetelmények körében meghatározott
szabványnak. [Kbt. 55. § (1) b) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)
e), 17. § (1)]
M4) A II. rész vonatkozásában megajánlott házi komposztálók (5. tétel)
tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja
alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó) tanúsítvány csatolása, amely tanúsítja, hogy a

szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel
az alkalmassági minimumkövetelmények körében meghatározott
szabványnak. [Kbt. 55. § (1) b) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)
e), 17. § (1)]
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gyűjtőedények (4. tétel) tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó) tanúsítvány csatolása, amely
tanúsítja, hogy a szabványokra történő hivatkozással egyértelműen
meghatározott áru megfelel az alkalmassági minimumkövetelmények körében
meghatározott szabványnak. [Kbt. 55. § (1) b) és 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (1) e), 17. § (1)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36
hónapban) összességében nem rendelkezik az alábbi szállítási referenciákkal
azzal, hogy a jelen alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő
kapacitás biztosító szervezetre támaszkodva is megfelelhet [Kbt. 55. § (5), (6)
b)]:
- az I. rész vonatkozásában:
legalább 1 db darab, MSZ EN 1501-1 szabványnak megfelelő vagy azzal
egyenértékű, tömörítőlapos, daruval szerelt hulladékgyűjtő jármű és 1 db
görgős konténeres hulladék-gyűjtő jármű szállítása, amely szállítás értéke
összességében elérte a nettó 75.000.000,- Ft-ot, amely több szerződés
teljesítéséből is adódhat,
- A II. rész vonatkozásában
legalább 9.000 darab MSZ EN 840-1 szabványt kielégítő vagy azzal
egyenértékű műanyag gyűjtőedény, legalább 3500 db házi komposztáló és
legalább 5 db acél gyűjtőkonténerek szállítása, amely szállítás értéke
összességében elérte összességében legalább a nettó 120.000.000,- Ft-ot,
amely legfeljebb 3 szerződés teljesítéséből adódhat.
- A III. rész vonatkozásában
legalább 1 db rakodógép, 1 db szeméttelepi kompaktor és 1 db targoncavillás
rakodógép szállítása és a szállítás értéke elérte összességében legalább a
nettó 100 millió Ft-ot, amely több szerződés teljesítéséből is adód-hat,
- a IV. rész vonatkozásában leg-alább 1 db hulladékválogató gépsor
szállítása, amelynek elemei legalább: 1 db felhordószalag és , legalább 1 db
válogatószalag és legalább 1 db válogatóállással és surrantókkal, és legalább
1 db bálázó feladószalag és legalább 1 db bálázó, és amely szállítás értéke
összességében elérte legalább a nettó 45.000.000,- Ft-ot amely több
szerződés teljesítéséből is adódhat,
M2)
az I. rész tekintetében, ha az általa megajánlott járművek (1. és 2. tétel) a
48/2011 (III. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően nem teljesíti az

alábbi határértékeket:
- 60 l/100 km üzemanyag fogyasztás (vegyes);
- a szén-dioxid (CO2), a nitrogén-oxid (NOx), a nem metán szénhidrogének és a
- 24 részecske kibocsátás (PM) tekintetében legalább EURO 6 norma szerinti
minősítés;
M3)
a II. rész 1., 2., 3. tételei esetében, ha az általa megajánlott műanyag
gyűjtőedények nem felelnek meg RAL-GZ 951/1 tanúsítványban rögzített
követelményeknek.
M4) a II. rész 5. tétele esetében, ha az általa megajánlott házi komposztálók a felhasználási területre tekintettel - policiklikus aromás szénhidrogén (PAH)
tartalom vonatkozásában nem felelnek meg a ZEK 01.4-08 tanúsítványban
foglaltaknak.
M5) a II. rész 4. tételei esetében, ha az általa megajánlott gyűjtőszigeteken
használandó műanyag gyűjtőedények nem felelnek meg az MSZ EN 13071
tanúsítványban rögzített követelményeknek.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek - figyelemmel a fentiekre is
- a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében
történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos
eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3)
szakaszban (További információk) kell megadni)

Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
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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) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással
vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági
sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi
felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést 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)
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2015/07/13 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
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Dátum: 2015/07/13 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd
esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a
részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/07/13 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
(adott esetben) Hely: Magyarország, Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen,
Poroszlay út 27.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők, az általuk meghívott személyek. [Kbt. 62.
§ (2)]
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe,
valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban:
ajánlati ár). [Kbt. 62. § (3)]
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása
előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés részenkénti becsült értékét és a
szerződés teljesí-téséhez részenként rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét. [Kbt. 62. § (4)]
Az ajánlatok bontásán az ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti
személy - kéré-sére - azonnal betekinthet a felolvasólapba. [Kbt. 62. § (6)]
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt
napon belül megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 62. § (7)]
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos igen
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Projektazonosító: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038.
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.3.1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk:
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi dokumentációt ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
az alábbiak szerint át kell vennie (az ajánlattételi dokumentáció előbbiek
szerinti átvétele az eljárásban való részvétel feltétele). A dokumentáció másra
át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő,
ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő átveszi [Kbt. 49. § (6)].
A dokumentációt az Ajánlatkérő (illetve Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet)
kizárólag elektronikus úton bocsátja rendelkezésre (adja át vagy küldi meg)
Ajánlat-tevő részére, elektronikus adathordozón. A dokumentáció átvehető
személyesen az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet címén (Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.) minden munkanapon 9.00-11.00 óra között
(az ajánlattétel lejártának napján 9.00-12.00 óra között). Ajánlatkérő
ugyanezen címen és időpontokban biztosítja az érdekelt gazdasági szereplők
az ingyenesen betekintsenek az ajánlattételi dokumentációba. A
dokumentáció elektronikus megküldése kérhető e-mail-ben az
vorosmarti.judit@matrixaudit.hu e-mail címen illetve postai megküldése
kérhető (Kbt. 50. § (3) bekezdés).
VI.3.2) Hiánypótlás
Hiánypótlásra ajánlatkérő a Kbt. 67. § -ában foglaltak szerint biztosít
lehetőséget, azzal, hogy a Kbt. 67.§ (5) alapján Ajánlatkérő csak egy
alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget abban az esetben, ha a
hiánypótlás elrendelésére azért kerülne sor, mert az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vonna be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.3) Az ajánlathoz csatolni szükséges az egyéb előírt dokumentumokon
kívül
- Felolvasólapot a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkkal.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult,
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül

benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott
aláírás mintáját vagy aláírási címpéldányát is. [a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése].
- 28 - Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek)
ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e a társaság tekintetében
folyamatban változásbejegyzési eljárás (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell
továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet. 7. §) eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3)].
- A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkoznia kell
arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
- A Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (az ajánlattevő az
ajánlatában jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek
tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre
fognak működni), nemleges nyilatkozat is csatolandó,
- Közös ajánlattevők esetén a felelősségi hatásköröket bemutató
együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös ajánlattevők
nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt.
25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési
megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők szerződés
teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. § alkalmazására, amely szerint
abban az esetben, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor az ajánlatban és a szerződés teljesítése során
közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen azzal, hogy egy gazdasági
szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza
meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános
forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből
- Az ajánlattételi dokumentáció és az esetleges kiegészítő tájékoztatások
átvételéről szóló igazolások másolatát.
VI.3.4) Minősített ajánlattevők jegyzéke

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 18. §-ban a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében
meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők
gazdasági és pénz-ügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági
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rendelet 20. § (4)].
Ajánlati felhívás III.2.2) szerinti feltételek P1) és P2) pontjai.
Ajánlati felhívás III.2.3) szerinti feltételek M1), M2), M3), M4) M5) pontjai.
VI.3.5) Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
Az ajánlatot a következő formai követelmények szerint kell benyújtani. [Kbt.
60. § (1)]
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel, keltezéssel, folyamatos oldal sorszámozással
ellátva az ajánlattevő(k) aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva, azaz
olyan személy(ek), aláírásával ellátva, aki(k) szerepel(nek) a cégkivonatban,
aláírási címpéldányon, vagy aláírás-mintán, vagy meghatalmazással
rendelkez(nek) ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében eljárhat(nak) (a
meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges) kell benyújtani.
Az ajánlatokat zárt csomagban - több részre történő ajánlattétel esetén
részenként külön csomagolásban - kell benyújtani. A csomagoláson fel kell
tüntetni az eljárás tárgyát („Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése
adásvételi szerződés keretén belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 - „_” rész
(a rész megnevezése)”), az ajánlattevő megnevezését, illetőleg figyelmeztetést,
hogy „az ajánlat csak az ajánlattételi határidő időpontjában bontható fel!”.
Az ajánlatokat részenként 1 papír alapú és a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező 1 db elektronikus példányban (pdf. formátumban) kell
benyújtani. El-térés esetén a papír alapon benyújtott eredeti példány az
irányadó. Az ajánlat papír alapú 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; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell
ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként növekedjen azzal, hogy 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 el-fogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni;
az ajánlatnak az elején tartalom-jegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 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.

Amennyiben valamely ajánlattevő több rész/valamennyi rész tekintetében
ajánlatot kíván benyújtani, úgy az ajánlatait részenként külön-külön
(megfelelő példány-számban és csomagolással) kell benyújtania azzal, hogy a
több ajánlatban is kötelezően szerepeltetendő dokumentumokat, igazolásokat,
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benyújtott ajánlatban szerepeltetni, a további ajánlat(ok)ban pedig hivatkozni
arra, hogy mely rész tekintetében benyújtott ajánlatban kerültek csatolásra az
adott dokumentumok, igazolások.
Az ajánlat elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és
be-nyújtani, és az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható .pdf
file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia.
Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az
ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy
kell elkészíteni, és azokat az ajánlatban lehetőleg el-különítetten elhelyezni,
hogy azok az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag
olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna,
továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket
(Kbt. 80. § (1)).
VI.3.6) Az igazolások benyújtásának formája és nyelve
Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában valamennyi benyújtandó
dokumentumot eredetiben vagy egyszerű másolatban is be lehet nyújtani [Kbt.
36. § (3)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott
eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági
szereplőtől információt kérni [Kbt. 58. § (4)].
Az ajánlat benyújtásának nyelve az ajánlati felhívás IV.3.6) pontja szerint a
magyar. Az ajánlatkérő kizárja, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is
benyúj-tásra kerüljön az ajánlat.
Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar
nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes
szöveghűségét) cégszerű aláírással kell igazolni [Kbt. 36. § (3)].
VI.3.7) Ajánlati biztosíték előírása
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész tekintetében
ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke az I. rész tekintetében
500.000,-Ft, a II. rész tekintetében 1.000.000,-Ft, a III. rész tekintetében

800.000,-Ft, a IV. rész tekintetében 300.000,-Ft. Az ajánlati biztosítékot
legkésőbb az ajánlattételi határ-időig kell ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. Észak-Keleti Régió Nádudvari
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számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlat eredeti példányához
csatolni kell a bankgarancia eredeti példányát, a biztosítási szerződés
alapján kiállított kötelezvényt, vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat
eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy az igazolás lehetőség
szerint szerepelnie kell az eljárás TED vagy KÉ számának. [Kbt. 59. § (1)-(2);
36. § (3)]
A biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezések irányadók. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő
egyszer rendelkezésre bocsátaniuk azzal, hogy az ajánlati kötöttségnek
bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az
ajánlatkérőt illeti meg [Kbt. 25. § (2)].
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt
határ-időre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta
rendelkezésre, úgy ajánlata a Kbt. 74.§ (2) c) bekezdése alapján érvénytelen.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válhat
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
VI.3.8) Egyéb információk
- A III.2.2) pont és a III.2.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérő előírja, hogy a
különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év,
beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák
tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az
irányadó.Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni.
- Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-a szerint nyújt kiegészítő tájékoztatást.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az
ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek [Kbt. 25. § (6) bekezdése].
- Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében az ajánlati felhívás III.1.3)
pontjában megjelölteken túl az önálló ajánlattevők tekintetében sem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 27. § (2)].
- Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
és annak végrehajtási rendeletei előírásai, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság
tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

- Ajánlatkérő a Kbt. 126. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a szerződésben
biztosítékokat köt ki, amelyek körét és mértékét az eljárást megindító felhívás
III.1.1). pontjában közli.
- Ajánlatkérő új eszköz beszerzését írta elő, használt termék megajánlását
nem fogadja el Ajánlatkérő.
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- Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
- Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt vonatkozásában, ezért Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy az Ajánlatkérő az eljárás megindításának időpontjában
még nem rendelkezik aláírt támogatási szerződéssel, a jelen közbeszerzési
eljárását erre is figyelemmel a Kbt. 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
indította meg. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40.§ (4)
bekezdésére.
- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének
idő-pontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
-Ajánlatkérő a végteljesítési határidőt 2015. szeptember 30. napjában
határozta meg, az alábbiakra figyelemmel:
Nem minősül a szerződés módosításának az Ajánlatkérő által, a Kbt 125.§
(10) be-kezdése alapján előírt eset, mely szerint, amennyiben a Támogatási
Szerződés alapján a Projekt zárásának időpontja módosul, úgy az jelen
felhívás II.4. pontban ismertetett teljesítési határidő és a szerződéstervezet 1.5
pontjában megadott teljesítési határidő Támogatási Szerződésben szereplő
módosított projekt zárási határidőhöz igazodik. Ez a Kbt. 125.§ (10)
bekezdésre tekintettel nem minősül szerződésmódosításnak. A projektre
vonatkozó Támogatási Szerződés jelenlegi fizikai teljesítési határideje 2015.
szeptember 30. (a teljesítés véghatárideje)
- Minden rész esetében szerződéses feltétel, hogy a nyertes ajánlattevő
rendelkezzen az eszközök szállításához kapcsolódó tevékenységre
vonatkozóan MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti, vagy ezzel egyenértékű,
független tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a
minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek írásbeli igazolásával.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő_nem mutatja be a szerződéskötés
időpontjáig, akkor az, az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését
jelenti, a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő jogosult a következő legkedvezőbb ajánlatottevő ajánlattevővel
meg kötni a szerződést, ha azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegzésben megjelölte. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
VI.3.9) Egyéb információk
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés teljesítése tekintetében is
alkalmazni kívánja a következő intézkedéseket:
- amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre,

hogy csökkentsék az utazások számát egyeztetések,
- megbeszélések elektronikus úton a papír felhasználás csökkentésének
érdekében tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata,
- lehetőség szerint két oldalas nyomtatással rendezvények stb. során
- a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása
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nyomtatványok felhasználása
- a projekt során keletkező dokumentumokat - amennyiben azok nyomtatása
el-kerülhetetlen - újrahasznosított papírra nyomtatja
A felsorolt érintett intézkedések nyertes Ajánlattevők részéről történő be nem
tartása esetén Ajánlatkérőt érő esetleges támogatás visszafizetési
kötelezettség esetére Ajánlatkérő általános kártérítési kötelezettséget ír elő
Ajánlattevők felé.
VI.3.10) Egyéb információk
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a dokumentációban szereplő
műszaki specifikációval összhangban, hogy Zöld szempontok figyelembe
vételére vonatkozó válla-lást szükséges tenni a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt támogatási kérelmében. Ajánlatkérő a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt vonatkozásában vállalja, hogy másodlagos alapanyag felhasználását
jelen projekt megvalósításával növeli. Ennek megfelelően Ajánlatkérő előírja
nyertes Ajánlattevőnek, hogy az általa leszállításra kerülő műanyag
gyűjtőedények (2. rész 1. tétel, 2. tétel, 3. tétel. 4. tétel) legalább 5 tömeg%-ban
újrahasznosított műanyagból készüljenek. A vonatkozó gyártói igazolást
nyertes Ajánlattevő legkésőbb az edényekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás
lefolytatásáig köteles átadni Ajánlatkérőnek.
A felsorolt kötelezettség teljesítésének elmaradása esetére az Ajánlatkérőt érő
esetleges támogatás visszafizetési kötelezettség esetére Ajánlatkérő általános
kártérítési kötelezettséget ír elő nyertes Ajánlattevők felé.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
- 34 VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy
szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/05/29 (nap/hónap/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhető be
Hivatalos név: Matrix Audit Kft
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Poroszlay u. 27.
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vörösmarti Judit
Telefon: +36 52502550
E-mail: vorosmarti.judit@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Matrix Audit Kft
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Poroszlay u. 27.
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032

Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vörösmarti Judit
Telefon: +36 52502550
E-mail: vorosmarti.judit@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
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III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi
jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Matrix Audit Kft
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Poroszlay u. 27.
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vörösmarti Judit
Telefon: +36 52502550
E-mail: vorosmarti.judit@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést
végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)…..
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Járművek
1) Rövid meghatározás:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként - Járművek
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34144511-3
További tárgyak: 42990000-2
3) Mennyiség:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként a következő fő

mennyiségekben.
I. rész - gyűjtőjárművek
1. tétel: EN 1501 szabványnak megfelelő tömörítőlapos, EN 13071 típusú
edények ürítésére alkalmas daruval szerelt három tengelyes min. 21 m3-es
hulladékgyűjtő jármű 2 db
- 36 2. tétel: görgős konténerszállító jármű és vontatható ágaprító 1 db .
A 48/2011. Korm. rendelet előírásaira tekintettel az 1. és 2. tétel tekintetében
megajánlott járműnek meg kell felelnie az egyes közúti járművek
környezetvédelmi besorolásának megfelelő EURO 6 kibocsátási normának,
illetőleg ennek keretében az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti
hatások szerinti (szén-dioxid (CO2); nitrogén-oxidok NO(x), szénhidrogének
(HC) beleértve a nem-metán szénhidrogéneket (NMHC), szén-monoxid (CO) és
részecske (PM)) kibocsátási határértékeknek és a megajánlásra kerülő
járművek fogyasztása nem lehet több 55 liter/100 km értéknél.
További feltételek:
- az átadás üzembe helyezett állapotban, és műszaki vizsgával az I. rész 1. és
2. tétel esetében,
- 1. és 2. tétel (közúti jármű) tekintetében rendszámmal és hatósági
jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés), figyelemmel arra,
hogy a jármű részt vesz a közúti forgalomban;
- képzés: gépenként 2 fő személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű
használatra. (1. tétel és 2. tétel)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi
egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki
jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség 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 2015/08/17 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ---------------B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk

- 37 Rész száma 2 Elnevezés: Gyűjtőedények és konténerek
1) Rövid meghatározás:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként - gyűjtőedények és
konténerek

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39221260-7
További tárgyak: 39234000-1
3) Mennyiség:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként a következő fő
mennyiségekben.
II. rész - gyűjtőedények és konténerek
1. tétel - Edények szelektív gyűjtéshez műanyag 120 liter, EN840-1 szabvány
szabványnak és RAL-GZ 951/1 tanúsítványnak és ZEK 01.4-08.
tanúsítványnak megfelelő szerinti 13 600 db
2. tétel - Edények kommunális gyűjtéshez - 80 literes EN 840-1 szabvány
szabványnak, RAL-GZ 951/1 tanúsítvány és ZEK 01.4-08. tanúsítványnak
megfelelő 1 000 db
3. tétel - Társasházi szelektív gyűjtéshez műanyag edények 1100 literes EN
840-2 szabvány szabványnak, RAL-GZ 951/1 tanúsítvány és ZEK 01.4-08.
tanúsítványnak megfelelő - 44 db
4. tétel - Gyűjtőszigethez szükséges műanyag edények min. 1200 literes, MSZ
EN 13071 szabvány szerint - 32 db
5. tétel - Kúpos műanyag házi komposztáló, ZEK 01.4-08. tanúsítványnak
megfelelő min 300 literes - 5600 db
6. tétel - 25 m3-es nyitott multiliftes DIN 30722 szabvány szerinti acél
konténer - 15 db
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egy-értelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi
egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki
jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
- 38 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 2015/08/17 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ---------------B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Munkagépek
1) Rövid meghatározás:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként - Munkagépek

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39713300-6
További tárgyak: 42990000-2
3) Mennyiség:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként a következő fő
mennyiségekben.
III. rész - Munkagépek
1. tétel - 1 db min. 10 tonnás saját tömegű homlokrakodó
2. tétel - 1 db dízel villástargonca
3. tétel - 1 db min. 24 tonnás rakodókanalas szeméttelepi kompaktor
- képzés: gépenként 1 fő személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű
használatra.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi
egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy

az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki
jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
- 39 (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség 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 2015/08/17 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ---------------B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: Válogató
1) Rövid meghatározás:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként - Válogató
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42990000-2
További tárgyak: 42921330-0
3) Mennyiség:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként a következő fő
mennyiségekben.
1. tétel - válogatósor, melynek részei:
1 db felhordószalag
1 db válogatószalag
6 db válogatóállás és surrantók
1 db kihordószalag
1 db bálázó felhordószalag
2. tétel - 1 db bálázó
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi

egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
- 40 az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki
jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség 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 2015/08/17 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ---------------C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel
végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények
szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]

9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
- 41 10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel
összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki
vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27

Egyéb szolgáltatások

- 42 1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási
kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával,
eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak
ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra
vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő
megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal
az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen
szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet,
ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi
körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választott bírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási
kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével,
fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a
műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2015.
(VI.10.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nádudvar és Kaba
települések hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel megnevezésű projekt gesztora, a projekthez kapcsolódó
„Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként” című beszerzés
ajánlati felhívást jóváhagyja, a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési tanácsadó
által készített a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás szerint.

- 43 Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a
jóváhagyott ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Melléklet a

71/2015. (VI.10.) Ök. sz. határozathoz:

Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő
száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi
jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi
köre:
Letöltés:
Közbeszerzési eljárás:

2015/62
Árubeszerzés
Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Nyílt
2015.06.03.
9193/2015
39221260-7;34144511-3;392340001;39713300-6;43250000-0;429900002;42921330-0
Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar Kaba
2015.07.13.
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Általános közszolgáltatások
Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz
közzétett további dokumentumoknak a
megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban
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- 48 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nádudvar Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16249
Postai cím: Fő út 119
Város: Nádudvar
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Beke Imre
Telefon: +36 54529010
E-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Fax: +36 54480256
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nadudvar.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) 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 (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek
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Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
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 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által
meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Nádudvar
Kaba
NUTS-kód HU321
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési
rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
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A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama
meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (adott esetben, 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 vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39221260-7
További tárgyak: 34144511-3
39234000-1
39713300-6
43250000-0
42990000-2
42921330-0
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve, adott esetben)
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belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként a következő fő
mennyiségekben.
I. rész - gyűjtőjárművek
1. tétel: EN 1501 szabványnak megfelelő tömörítőlapos, EN 13071 típusú
edények ürí-tésére alkalmas daruval szerelt három tengelyes min. 21 m3-es
hulladékgyűjtő jármű 2 db
2. tétel: görgős konténerszállító jármű és vontatható ágaprító 1 db
A 48/2011. Korm. rendelet előírásaira tekintettel az 1. és 2. tétel tekintetében
megaján-lott járműnek meg kell felelnie az egyes közúti járművek
környezetvédelmi besorolá-sának megfelelő EURO 6 kibocsátási normának,
illetőleg ennek keretében az üzemel-tetés közbeni energetikai és környezeti
hatások szerinti (szén-dioxid (CO2); nitrogén-oxidok NO(x), szénhidrogének
(HC) beleértve a nem-metán szénhidrogéneket (NMHC), szén-monoxid (CO) és
részecske (PM)) kibocsátási határértékeknek és a megajánlásra kerülő
járművek fogyasztása nem lehet több 55 liter/100 km értéknél.
További feltételek:
- az átadás üzembe helyezett állapotban, és műszaki vizsgával az I. rész 1. és
2. tétel esetében,
- 1. és 2. tétel (közúti jármű) tekintetében rendszámmal és hatósági
jelzésekkel el-látva történjen (okmányirodai ügyintézés), figyelemmel arra,
hogy a jármű részt vesz a közúti forgalomban;
- képzés: gépenként 2 fő személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű
használatra. (1. tétel és 2. tétel)
II. rész - gyűjtőedények és konténerek
1. tétel - Edények szelektív gyűjtéshez műanyag 120 liter, EN840-1
szabványnak és RAL-GZ 951/1 tanúsítványnak és ZEK 01.4-08.
tanúsítványnak megfelelő - 13 600 db
2. tétel - Edények kommunális gyűjtéshez - 80 literes EN 840-1 szabványnak,
RAL-GZ 951/1 tanúsítvány és ZEK 01.4-08. tanúsítványnak megfelelő - 1 000
db
3. tétel - Társasházi szelektív gyűjtéshez műanyag edények 1100 literes EN
840-2 szabványnak, RAL-GZ 951/1 tanúsítvány és ZEK 01.4-08.
tanúsítványnak megfelelő - 44 db
4. tétel - Gyűjtőszigethez szükséges műanyag edények min. 1200 literes , MSZ
EN 13071 szabvány szerint - 32 db
5. tétel - Kúpos műanyag házi komposztáló, ZEK 01.4-08. tanúsítványnak
megfelelő min 300 literes - 5600 db
6. tétel - 25 m3-es nyitott multiliftes DIN 30722 szabvány szerinti acél
konténer - 15 db
III. rész - Munkagépek
1. tétel - 1 db min. 10 tonnás saját tömegű homlokrakodó
2. tétel - 1 db dízel villástargonca
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- képzés: gépenként 1 fő személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű
használatra.
IV. rész - Válogatósor és bálázó
1. tétel - válogatósor, melynek részei:
1 db felhordószalag
1 db válogatószalag
6 db válogatóállás és surrantók
1 db kihordószalag
1 db bálázó felhordószalag
2. tétel - 1 db bálázó
- képzés: 2 fő személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra
Az ajánlati árnak minden rész esetében magába kell foglalnia az eszközöknek
a meg-adott helyszínre történő szállítását és üzembe helyezéséhez kapcsolódó
költségeket is.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, sze-mélyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egy-értelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi
egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki
jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
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Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2015/08/17 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) késedelmes, illetőleg hibás
teljesítés esetén valamennyi rész tekintetében kötbér fizetésére köteles, a
szerződésben részlete-zettek szerint.
Nyertes Ajánlattevő (Eladó) a szállítást megelőzően legalább 5 nappal
korábban írásos értesítést köteles küldeni a Vevő részére, amely tartalmazza
a szállítás pontos időpontját és a szállítandó tételek pontos számát.
Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Eladó) az általa megadott szállítási
időponthoz képest késedelembe esik, vagy a szállított termék minősége nem
megfelelő, úgy Ajánlatkérő (Vevő) késedelmi kötbért számol fel a telje-sítés
napjáig, illetve hibás teljesítési kötbért számol fel a hiba elhárításáig az
alábbiak szerint.
Az ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) olyan okból bekövetkező
késedelmes teljesítés esetén, amelyért felelős, kötbér fizetésére köteles a
szerződésben részletezettek szerint. A kötbér alapja a késedelmesen
leszállított tételek nettó (ÁFA nélkül számított) ellenértéke, mértéke a
késedelem minden naptári napja után napi 2 % a kötbéralapra vetítetten, de
összesen legfeljebb késedelmesen leszállított eszközök nettó (ÁFA nélküli)
ellenértékének 30 %-a.
Amennyiben nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) olyan okból
amelyért fele-lős, hibás tételt szállít, ajánlattevő (eladó) kötbér fizetésére
kötelezett. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett leszállított tételek nettó
(ÁFA nélkül számított) ellenértéke. A hibás teljesítési kötbért mértéke a hiba
bejelentésétől a szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelő
teljesítéséig a hibás teljesítéssel érintett minden naptári nap után napi 2% a
kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett
tételek nettó (ÁFA nélkül számított) ellenértékének 30%-a.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) a teljesítési
határidőt 15 nappal túllépi, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét
súlyosan megszegi, az ajánlatkérőnek (vevőnek) valamennyi rész tekintetében
jogában áll a szerződést fel-mondani (vagy attól elállni). Ebben az esetben,
illetőleg ha a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő
eladó) érdekkörében felmerülő okból lehetet-lenül, az ajánlatkérő valamennyi
rész tekintetében meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja az adott
részre vonatkozó teljes nettó (ÁFA nélkül számított) vételár, mértéke annak 30
%-a.
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elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként és a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződésben
(dokumentációban) foglaltak szerint köteles valamennyi rész tekintetében
teljesítési és jótállási biztosítékot nyújtani. A nyertes ajánlattevővel
megkötendő szerződésben kikötött teljesítési biztosíték mértéke az ajánlattevő
által ajánlott teljes nettó (ÁFA nélküli) vételár 2 %-ának megfelelő mértékű
összeg, a jótállási biztosíték mértéke az ajánlattevő által ajánlott teljes nettó
(ÁFA nélküli) vételár 2 %-ának megfelelő mértékű összeg részenként. A
teljesítési és a jótál-lási biztosíték teljesíthető a Vevő OTP Bank Nyrt. ÉszakKeleti Régió Nádudvari Bankfióknál vezetett 11738149-15373670-10400009
számú fizetési számlájára óva-dékként történő befizetéssel vagy utalással,
továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alap-ján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a nyertes ajánlattevő választása szerint. A teljesítési biztosítékot a jelen eljárás alapján
kötendő szerződés hatályba lépésének időpontjára kell rendelkezésre
bocsátani és fenn kell állnia a sikeres átadás-átvétel időpontjáig. A jótállási
biztosítékot a sikeres átadás-átvétel időpontjára kell rendelkezésre bocsátani
és fenn kell állnia a jótállási időszakot követő 45. napig. Mind a teljesítési,
mind a jótállási biztosíték tekintetében a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
az általa választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a
biztosítéknak azonban az előbbieknek, illetőleg a kötendő szerződésben
foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre
kell állnia. [Kbt. 126. §]
A nyertes ajánlattevőnek minden tétel tekintetében a sikeres átadás-átvétel
időpontjától számított 12 hónap jótállást kell vállalnia. A nyertes ajánlattevő
(szerződést teljesítő eladó) köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba
kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 48 órán belül megkezdeni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) a bejelentéstől
számított 48 órán belül nem kezdi meg a hibajavítást, úgy a késedelmes
naponként az érintett tétel nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) által
megajánlott nettó ajánlati ára 2 %-ának megfelelő, de összesen legfeljebb az
érintett tétel nettó értékének 30 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles
fizetni. A kijavított, kicserélt berendezésekre a nyertes ajánlattevő (szerződést
teljesítő eladó) a jótállási kötelezettségét kiterjeszti.
Ajánlattevő előleg igénylése esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként
köteles az igényelt előleggel megegyező mértékű előleg-visszafizetési
biztosítékot nyújtani azzal, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1)
bekezdésében foglalt szállítói finanszí-rozás alkalmazása esetén a beszerzési
eljárás során kiválasztott ajánlattevő a beszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a

biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg-visszafizetési biztosíték
teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a
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szerződő fél) választása szerint:
(1) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló azonnali beszedést
(inkasszót) lehe-tővé tevő, feltétel nélküli felhatalmazó nyilatkozat
biztosításával,
(2) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja bankszámlájára történő
óvadékként történő befi-zetéssel (utalással),
(3) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló bank vagy biztosító
által vállalt ga-rancia biztosításával,
(4) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló banki készfizető
kezesség biztosításával,
(5) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,
(6) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet vállalkozó (eladó) cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy
többségi tulajdonosának vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak
kezességvállalása,
(7) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
(8) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése
szerinti állami kezesség.
Az ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) kizárólag ahhoz a számlájához
biztosíthatja a fent leírt felhatalmazó nyilatkozatot, amelyre az Ajánlatkérő,
illetőleg a kifizetést teljesítő szervezet az előleget teljesíteni fogja.
Az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó egyéb rendelkezések
tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet megfelelően irányadók.
Ajánlattevő köteles a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
fent nevezett - jótállási -és teljesítési - biztosíték(ok) határidőre történő
rendelkezésre bo-csátásáról ajánlatában nyilatkozni.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában előleg igénylése esetén a választott előlegvisszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlatában nyilatkoznia kell [Kbt. 126. § (5)].
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/szerződést megerősítő
biztosítékok részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részeként a
szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
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részeként kerül sor, az Európai Unió támogatásával. Támogatás mértéke
(támogatási intenzitás): a teljes vételár nettó értékének 95,000000 %-a európai
uniós és magyar állami támogatás, míg a teljes vé-telár nettó értékének
fennmaradó 5,000000 %-a és az általános forgalmi adó értéke az ajánlatkérő
saját forrásából kerül finanszírozásra).
A teljesített adásvétel(ek) ellenértékét az ajánlatkérő, illetőleg a Kbt. 130. § (4)
bekez-désének megfelelően valamennyi rész tekintetében a szállítói kifizetés
során a kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre
irányadó módon, szállítói finanszírozással, számla ellenében fizeti meg, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerint, a számla (számlák) kézhezvételének napját követő 30 napon belül,
banki átutalással. A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban
foglaltak teljesítése.
A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik. Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdéseinek
alkalmazására.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít minden rész esetében,
tételenként. (Kbt. 130.§ (5)
Nyertes Ajánlattevő (Eladó) a szállítást megelőzően legalább 5 nappal
korábban írásos értesítést köteles küldeni a Vevő részére, amely tartalmazza
a szállítás pontos időpontját és a szállítandó tétel pontos számát. Amennyiben
Nyertes Ajánlattevő (Eladó) az általa megadott szállítási időponthoz képest
késedelembe esik, vagy a szállított termék minősége nem megfelelő, úgy
Ajánlatkérő (Vevő) késedelmi kötbért számol fel a telje-sítés napjáig, illetve
hibás teljesítési kötbért számol fel a hiba elhárításáig, lásd Ajánlati Felhívás
III.1.1. szakasza.
A számlák benyújtására sikeres átadás-átvételi eljárást követően kerülhet
sor, a telje-sítés napja a sikeres átadás-átvétel dátuma, mely egyben az adott
eszköz birtokba adá-sának napja. A számlákat legfeljebb a sikeres átadásátvételi eljárást követő 15 napon belül kell megküldeni Vevő részére.
Az ajánlattétel, a kifizetés (elszámolás) és a szerződéskötés pénzneme: Forint
(HUF).
Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében előleget biztosít az ajánlati felhívás
III.1.1) pontjában meghatározott előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre
bocsátása mellett, a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő
mértékben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének
megfelelően. A szállítói előleg kifizetése és elszámolása tekintetében a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (2)-(6) bekezdései megfelelően
irányadók. Az előleg bekérő benyújtása szempontjából irányadók továbbá a
tárgyi projektre is vonatkozó, a központi koordinációs szervezet és jogelődje
által kiadott Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című dokumentumban

foglaltak.
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előleg összege valamennyi rész vonatkozásában, az egyes leszállított
tételekre vonatkozó részszámlák összege és az adott rész teljes értékének
arányában kerül beszámításra. Ajánlatkérő a fentieken túl az önerő
tekintetében - a Kbt. 131. § (2) bekezdésében fog-laltak szerint - nem nyújt
előleget.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási
költségátalány érvényesek.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi
dokumentáció, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé (kizárja)
gazdál-kodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (2)) önálló ajánlattevők
esetében is.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a dokumentációban szereplő
műszaki specifikációval összhangban, hogy Zöld szempontok figyelembe
vételére vonatkozó válla-lást szükséges tenni a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt támogatási kérelmében. Ajánlatkérő a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt vonatkozásában vállalja, hogy másodlagos alapanyag felhasználását
jelen projekt megvalósításával növeli. Ennek meg-felelően Ajánlatkérő előírja
nyertes Ajánlattevőnek, hogy az általa leszállításra kerülő műanyag
gyűjtőedények (2. rész 1. tétel, 2. tétel, 3. tétel. 4. tétel) legalább 5 tömeg%-ban
újrahasznosított műanyagból készüljenek. A vonatkozó gyártói igazolást
nyertes Ajánlattevő legkésőbb az edényekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás
lefolytatásáig köteles átadni Ajánlatkérőnek.
A felsorolt kötelezettség teljesítésének elmaradása esetére az Ajánlatkérőt érő
esetleges támogatás visszafizetési kötelezettség esetére Ajánlatkérő általános
kártérítési kötelezettséget ír elő nyertes Ajánlattevők felé.
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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:

Minden rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az
eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57.§ (1) a)-d)
és f) pontjában foglalt kizáró okok bármelyik fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek
alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az
eljárásba bevont gazda-sági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)k) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről
(részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. Ugyancsak kizárásra
kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben szereplő
kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Igazolási mód minden rész tekintetében:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §-i szerint köteles igazolni,
illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 57.§ (1) a)-d és f) pontjai tekintetében az igazolásokat a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 3.§-4.§ előírtak szerint kell az ajánlathoz csatolni.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatban arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k)
pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő sem tartozik a Kbt.
56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)).
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás feladásának
napjánál (ajánlati felhívás VI.5) pont szerint) nem régebbi keltezésű
nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési
Hatóság által közzétett útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57.
szám (V. 16.), illetve 2012. évi 61. szám (VI. 1.)) tekintettel kell eljárni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható:
P1) Az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan az ajánlattevő saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves be-számolójának
benyújtásával egyszerű másolatban (mérleg és eredmény-kimutatás,
kiegészítő mellékletek nélkül)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha az
ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő

által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, az
alábbiak szerint.
Az ajánlatkérő által a nettó (forgalmi adó nélkül számított), közbeszerzés
tárgyából származó árbevételre meghatározott érték(ek):
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összesen nettó 90.000.000,- Ft-ot
- a II. rész vonatkozásában hulladékgyűjtő edények és konténerek
szállításából összesen nettó 100.000.000,- Ft-ot,
- a III. rész vonatkozásában hulladékkezelő munkagépek szállításából
110.000.000,- Ft-ot ,
- a IV. rész vonatkozásában települési hulladékok kezeléshez szükséges
válogatósor és bálázó, illetőleg azok egyes elemeinek szállításából összesen
45.000.000,- Ft-ot ,
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a
beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges arra
vonatkozóan, hogy a mérleg szerinti eredmény az utolsó három pénzügyileg
lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt-e.
P2) Az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (az I. rész
vonatkozásában hulladékgyűjtő és szállító gépek szállítása, , a II. rész
vonatkozásában hulladékgyűjtő edények és konténerek szállítása, a III. rész
vonatkozásában hulladékkezelő munkagépek szállítása, a IV. rész
vonatkozásában települési hulladékok kezeléshez szükséges válogatósor és
bálázó, illetőleg azok egyes elemeinek szállítása) árbevételéről szóló cégszerű
nyilatkozat benyújtása attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) c)]
Amennyiben az ajánlattevő a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetőleg
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor
alkalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból
P1) valamennyi rész tekintetében, ha az éves beszámolói szerint a mérleg
szerinti eredménye az utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti év közül egynél
több évben negatív volt;
P2) a közbeszerzés tárgya szerinti szállításaiból származó éves nettó árbevétele az előző három üzleti évben összességében nem érte el az alábbi
értékeket azzal, hogy a jelen alkalmassági minimumkövetelménynek az
ajánlattevő kapacitás biztosító szervezetre támaszkodva is megfelelhet [Kbt.
55. § (5), (6) c)]:
- az I. rész vonatkozásában hulladékgyűjtő és szállító gépek szállításából

összesen nettó 90.000.000,- Ft-ot
- a II. rész vonatkozásában hulladékgyűjtő edények és konténerek
szállításából összesen nettó 100.000.000,- Ft-ot .
- a III. rész vonatkozásában hulladékkezelő munkagépek szállításából
110.000.000,- Ft-ot ,
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válogatósor és bálázó, illetőleg azok egyes elemeinek szállításából összesen
45.000.000,- Ft-ot ,
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek - figyelemmel a fentiekre is
- a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, kivéve
a P1) pontban meghatározott követelményt, amely értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, és amely tekintetében
elegendő, ha közülük egy felel meg [Kbt. 55. § (4)].
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18.
§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja,
hogy az ajánlattevő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az
ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő(k)
tekintetében a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást, figyelemmel az ajánlati felhívás VI.3.4)
pontjában foglaltakra is [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5)].
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben
(36 hónapban) teljesített, az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében elő-írt
szállítások (az I. rész vonatkozásában tömörítőlapos hulladékgyűjtő és szállító
gépek szállítása, rakodógép szállítása, és műanyag hulladékgyűjtő
edényzetek szállítása, házi komposztálók szállítása, a II. rész
vonatkozásában települési hulladékok kezeléshez szükséges válogatósor,
illetőleg azok egyes elemeinek szállítása) bemutatásával, megjelölve a
szerződést kötő másik fél (megrendelő/vevő) nevét, címét, elérhetőségét,
kapcsolattartó megnevezését, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a szállított
áruk megnevezését és műszaki jellemzőit olyan részletességgel, hogy abból az
előírt alkalmassági követelménynek való meg-felelés megállapítható legyen, a
teljesítés helyét és idejét (a szállítás időpontjának (év, hó, nap) megjelölésével)
és hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) a), figyelembe véve a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakat is azzal, hogy a

referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a referencia bemutatása
tekintetében előírt adatokat kell tartalmaznia]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia
(referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevői konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott
referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevői konzorcium mind-azon
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részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
[Kbt. 129. § (7)]
M2) Az I. rész vonatkozásában megajánlott tömörítőlapos gyűjtőjármű
tekintetében a gyártó vagy a jármű hivatalos képviselője (forgalmazója), mint
egyéb szervezet által kibocsátott igazolással (nyilatkozattal), amelyből az
alkalmassági követelménynek való meg-felelés ellenőrizhető. [Kbt. 55. § (1) b)
és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d); 48/2011. (III. 30.) Korm.
rendelet 3. § (4) a)]
M3) A II. rész vonatkozásában megajánlott műanyag gyűjtőedények (1., 2. és
3.) tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e)
pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó) tanúsítvány csatolása, amely tanúsítja, hogy a
szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel az alkalmassági minimumkövetelmények körében meghatározott
szabványnak. [Kbt. 55. § (1) b) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)
e), 17. § (1)]
M4) A II. rész vonatkozásában megajánlott házi komposztálók (5. tétel)
tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja
alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó) tanúsítvány csatolása, amely tanúsítja, hogy a
szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel
az alkalmassági minimumkövetelmények körében meghatározott
szabványnak. [Kbt. 55. § (1) b) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)
e), 17. § (1)]
M5) A II. rész vonatkozásában megajánlott gyűjtőszigeteken használandó
gyűjtőedények (4. tétel) tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó) tanúsítvány csatolása, amely
tanúsítja, hogy a szabványokra történő hivatkozással egyértelműen
meghatározott áru megfelel az alkalmassági minimumkövetelmények körében
meghatározott szabványnak. [Kbt. 55. § (1) b) és 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (1) e), 17. § (1)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36
hónapban) összességében nem rendelkezik az alábbi szállítási referenciákkal
azzal, hogy a jelen alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő

kapacitás biztosító szervezetre támaszkodva is megfelelhet [Kbt. 55. § (5), (6)
b)]:
- az I. rész vonatkozásában:
legalább 1 db darab, MSZ EN 1501-1 szabványnak megfelelő vagy azzal
egyenértékű, tömörítőlapos, daruval szerelt hulladékgyűjtő jármű és 1 db
görgős konténeres hulladék-gyűjtő jármű szállítása, amely szállítás értéke
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teljesítéséből is adódhat,
- A II. rész vonatkozásában
legalább 9.000 darab MSZ EN 840-1 szabványt kielégítő vagy azzal
egyenértékű műanyag gyűjtőedény, legalább 3500 db házi komposztáló és
legalább 5 db acél gyűjtőkonténerek szállítása, amely szállítás értéke
összességében elérte összességében legalább a nettó 120.000.000,- Ft-ot,
amely legfeljebb 3 szerződés teljesítéséből adódhat.
- A III. rész vonatkozásában
legalább 1 db rakodógép, 1 db szeméttelepi kompaktor és 1 db targoncavillás
rakodógép szállítása és a szállítás értéke elérte összességében legalább a
nettó 100 millió Ft-ot, amely több szerződés teljesítéséből is adód-hat,
- a IV. rész vonatkozásában leg-alább 1 db hulladékválogató gépsor
szállítása, amelynek elemei legalább: 1 db felhordószalag és , legalább 1 db
válogatószalag és legalább 1 db válogatóállással és surrantókkal, és legalább
1 db bálázó feladószalag és legalább 1 db bálázó, és amely szállítás értéke
összességében elérte legalább a nettó 45.000.000,- Ft-ot amely több
szerződés teljesítéséből is adódhat,
M2)
az I. rész tekintetében, ha az általa megajánlott járművek (1. és 2. tétel) a
48/2011 (III. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően nem teljesíti az
alábbi határértékeket:
- 60 l/100 km üzemanyag fogyasztás (vegyes);
- a szén-dioxid (CO2), a nitrogén-oxid (NOx), a nem metán szénhidrogének és a
részecske kibocsátás (PM) tekintetében legalább EURO 6 norma szerinti
minősítés;
M3)
a II. rész 1., 2., 3. tételei esetében, ha az általa megajánlott műanyag
gyűjtőedények nem felelnek meg RAL-GZ 951/1 tanúsítványban rögzített
követelményeknek.
M4) a II. rész 5. tétele esetében, ha az általa megajánlott házi komposztálók a felhasználási területre tekintettel - policiklikus aromás szénhidrogén (PAH)
tartalom vonatkozásában nem felelnek meg a ZEK 01.4-08 tanúsítványban
foglaltaknak.
M5) a II. rész 4. tételei esetében, ha az általa megajánlott gyűjtőszigeteken
használandó műanyag gyűjtőedények nem felelnek meg az MSZ EN 13071
tanúsítványban rögzített követelményeknek.

Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek - figyelemmel a fentiekre is
- a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében
történik
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különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos
eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3)
szakaszban (További információk) kell megadni)
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd keretében
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) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással
vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági
sorrendben kell megadni)
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felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést 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)
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/07/13 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/07/13 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd
esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a
részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/07/13 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
(adott esetben) Hely: Magyarország, Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen,
Poroszlay út 27.
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(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők, az általuk meghívott személyek. [Kbt. 62.
§ (2)]
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe,
valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban:
ajánlati ár). [Kbt. 62. § (3)]
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása
előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés részenkénti becsült értékét és a
szerződés teljesí-téséhez részenként rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét. [Kbt. 62. § (4)]
Az ajánlatok bontásán az ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti
személy - kéré-sére - azonnal betekinthet a felolvasólapba. [Kbt. 62. § (6)]
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt
napon belül megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 62. § (7)]
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Projektazonosító: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038.
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.3.1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk:
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi dokumentációt ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
az alábbiak szerint át kell vennie (az ajánlattételi dokumentáció előbbiek
szerinti átvétele az eljárásban való részvétel feltétele). A dokumentáció másra
át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő,

ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő átveszi [Kbt. 49. § (6)].
A dokumentációt az Ajánlatkérő (illetve Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet)
kizárólag elektronikus úton bocsátja rendelkezésre (adja át vagy küldi meg)
Ajánlat-tevő részére, elektronikus adathordozón. A dokumentáció átvehető
személyesen az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet címén (Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.) minden munkanapon 9.00-11.00 óra között
(az ajánlattétel lejártának napján 9.00-12.00 óra között). Ajánlatkérő
ugyanezen címen és időpontokban biztosítja az érdekelt gazdasági szereplők
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dokumentáció elektronikus megküldése kérhető e-mail-ben az
vorosmarti.judit@matrixaudit.hu e-mail címen illetve postai megküldése
kérhető (Kbt. 50. § (3) bekezdés).
VI.3.2) Hiánypótlás
Hiánypótlásra ajánlatkérő a Kbt. 67. § -ában foglaltak szerint biztosít
lehetőséget, azzal, hogy a Kbt. 67.§ (5) alapján Ajánlatkérő csak egy
alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget abban az esetben, ha a
hiánypótlás elrendelésére azért kerülne sor, mert az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vonna be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.3) Az ajánlathoz csatolni szükséges az egyéb előírt dokumentumokon
kívül
- Felolvasólapot a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkkal.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult,
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül
benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott
aláírás mintáját vagy aláírási címpéldányát is. [a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése].
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek)
ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e a társaság tekintetében
folyamatban változásbejegyzési eljárás (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell
továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet. 7. §) eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3)].
- A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkoznia kell
arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló

2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
- A Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (az ajánlattevő az
ajánlatában jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek
tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre
- 63 fognak működni), nemleges nyilatkozat is csatolandó,
- Közös ajánlattevők esetén a felelősségi hatásköröket bemutató
együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös ajánlattevők
nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt.
25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési
megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők szerződés
teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. § alkalmazására, amely szerint
abban az esetben, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor az ajánlatban és a szerződés teljesítése során
közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen azzal, hogy egy gazdasági
szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza
meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános
forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből
- Az ajánlattételi dokumentáció és az esetleges kiegészítő tájékoztatások
átvételéről szóló igazolások másolatát.
VI.3.4) Minősített ajánlattevők jegyzéke
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 18. §-ban a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében
meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők
gazdasági és pénz-ügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági
feltételeit, azok igazolását az alábbiak szerint. [310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 20. § (4)].
Ajánlati felhívás III.2.2) szerinti feltételek P1) és P2) pontjai.
Ajánlati felhívás III.2.3) szerinti feltételek M1), M2), M3), M4) M5) pontjai.
VI.3.5) Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
Az ajánlatot a következő formai követelmények szerint kell benyújtani. [Kbt.
60. § (1)]
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel, keltezéssel, folyamatos oldal sorszámozással
ellátva az ajánlattevő(k) aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva, azaz
olyan személy(ek), aláírásával ellátva, aki(k) szerepel(nek) a cégkivonatban,
aláírási címpéldányon, vagy aláírás-mintán, vagy meghatalmazással
rendelkez(nek) ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében eljárhat(nak) (a
meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges) kell benyújtani.
Az ajánlatokat zárt csomagban - több részre történő ajánlattétel esetén

részenként külön csomagolásban - kell benyújtani. A csomagoláson fel kell
tüntetni az eljárás tárgyát („Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése
adásvételi szerződés keretén belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 - „_” rész
(a rész megnevezése)”), az ajánlattevő megnevezését, illetőleg figyelmeztetést,
hogy „az ajánlat csak az ajánlattételi határidő időpontjában bontható fel!”.
Az ajánlatokat részenként 1 papír alapú és a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező 1 db elektronikus példányban (pdf. formátumban) kell
benyújtani. El-térés esetén a papír alapon benyújtott eredeti példány az
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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; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell
ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként növekedjen azzal, hogy 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 el-fogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni;
az ajánlatnak az elején tartalom-jegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 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.
Amennyiben valamely ajánlattevő több rész/valamennyi rész tekintetében
ajánlatot kíván benyújtani, úgy az ajánlatait részenként külön-külön
(megfelelő példány-számban és csomagolással) kell benyújtania azzal, hogy a
több ajánlatban is kötelezően szerepeltetendő dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat elegendő csak az egyik (bármelyik) rész tekintetében
benyújtott ajánlatban szerepeltetni, a további ajánlat(ok)ban pedig hivatkozni
arra, hogy mely rész tekintetében benyújtott ajánlatban kerültek csatolásra az
adott dokumentumok, igazolások.
Az ajánlat elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és
be-nyújtani, és az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható .pdf
file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia.
Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az
ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy
kell elkészíteni, és azokat az ajánlatban lehetőleg el-különítetten elhelyezni,
hogy azok az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag

olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna,
továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket
(Kbt. 80. § (1)).
VI.3.6) Az igazolások benyújtásának formája és nyelve
Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában valamennyi benyújtandó
dokumentumot eredetiben vagy egyszerű másolatban is be lehet nyújtani [Kbt.
36. § (3)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott
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nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági
szereplőtől információt kérni [Kbt. 58. § (4)].
Az ajánlat benyújtásának nyelve az ajánlati felhívás IV.3.6) pontja szerint a
magyar. Az ajánlatkérő kizárja, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is
benyúj-tásra kerüljön az ajánlat.
Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar
nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes
szöveghűségét) cégszerű aláírással kell igazolni [Kbt. 36. § (3)].
VI.3.7) Ajánlati biztosíték előírása
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész tekintetében
ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke az I. rész tekintetében
500.000,-Ft, a II. rész tekintetében 1.000.000,-Ft, a III. rész tekintetében
800.000,-Ft, a IV. rész tekintetében 300.000,-Ft. Az ajánlati biztosítékot
legkésőbb az ajánlattételi határ-időig kell ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. Észak-Keleti Régió Nádudvari
Bankfióknál vezetett 11738149-15373670-10400009számú, fizetési
számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlat eredeti példányához
csatolni kell a bankgarancia eredeti példányát, a biztosítási szerződés
alapján kiállított kötelezvényt, vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat
eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy az igazolás lehetőség
szerint szerepelnie kell az eljárás TED vagy KÉ számának. [Kbt. 59. § (1)-(2);
36. § (3)]
A biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezések irányadók. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő
egyszer rendelkezésre bocsátaniuk azzal, hogy az ajánlati kötöttségnek
bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az
ajánlatkérőt illeti meg [Kbt. 25. § (2)].
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt
határ-időre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta

rendelkezésre, úgy ajánlata a Kbt. 74.§ (2) c) bekezdése alapján érvénytelen.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válhat
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
VI.3.8) Egyéb információk
- A III.2.2) pont és a III.2.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérő előírja, hogy a
különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év,
beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák
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irányadó.Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni.
- Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-a szerint nyújt kiegészítő tájékoztatást.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az
ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek [Kbt. 25. § (6) bekezdése].
- Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében az ajánlati felhívás III.1.3)
pontjában megjelölteken túl az önálló ajánlattevők tekintetében sem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 27. § (2)].
- Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
és annak végrehajtási rendeletei előírásai, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság
tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
- Ajánlatkérő a Kbt. 126. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a szerződésben
biztosítékokat köt ki, amelyek körét és mértékét az eljárást megindító felhívás
III.1.1). pontjában közli.
- Ajánlatkérő új eszköz beszerzését írta elő, használt termék megajánlását
nem fogadja el Ajánlatkérő.
- Az ajánlat összeállításának minden költsége Ajánlattevőket terheli.
- Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
- Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt vonatkozásában, ezért Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy az Ajánlatkérő az eljárás megindításának időpontjában
még nem rendelkezik aláírt támogatási szerződéssel, a jelen közbeszerzési
eljárását erre is figyelemmel a Kbt. 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
indította meg. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40.§ (4)
bekezdésére.
- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének
idő-pontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
-Ajánlatkérő a végteljesítési határidőt 2015. szeptember 30. napjában
határozta meg, az alábbiakra figyelemmel:
Nem minősül a szerződés módosításának az Ajánlatkérő által, a Kbt 125.§
(10) be-kezdése alapján előírt eset, mely szerint, amennyiben a Támogatási

Szerződés alapján a Projekt zárásának időpontja módosul, úgy az jelen
felhívás II.4. pontban ismertetett teljesítési határidő és a szerződéstervezet 1.5
pontjában megadott teljesítési határidő Támogatási Szerződésben szereplő
módosított projekt zárási határidőhöz igazodik. Ez a Kbt. 125.§ (10)
bekezdésre tekintettel nem minősül szerződésmódosításnak. A projektre
vonatkozó Támogatási Szerződés jelenlegi fizikai teljesítési határideje 2015.
szeptember 30. (a teljesítés véghatárideje)
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rendelkezzen az eszközök szállításához kapcsolódó tevékenységre
vonatkozóan MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti, vagy ezzel egyenértékű,
független tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a
minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek írásbeli igazolásával.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő_nem mutatja be a szerződéskötés
időpontjáig, akkor az, az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését
jelenti, a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő jogosult a következő legkedvezőbb ajánlatottevő ajánlattevővel
meg kötni a szerződést, ha azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegzésben megjelölte. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
VI.3.9) Egyéb információk
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés teljesítése tekintetében is
alkalmazni kívánja a következő intézkedéseket:
- amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre,
hogy csökkentsék az utazások számát egyeztetések,
- megbeszélések elektronikus úton a papír felhasználás csökkentésének
érdekében tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata,
- lehetőség szerint két oldalas nyomtatással rendezvények stb. során
- a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása
- jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas
nyomtatványok felhasználása
- a projekt során keletkező dokumentumokat - amennyiben azok nyomtatása
el-kerülhetetlen - újrahasznosított papírra nyomtatja
A felsorolt érintett intézkedések nyertes Ajánlattevők részéről történő be nem
tartása esetén Ajánlatkérőt érő esetleges támogatás visszafizetési
kötelezettség esetére Ajánlatkérő általános kártérítési kötelezettséget ír elő
Ajánlattevők felé.
VI.3.10) Egyéb információk
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a dokumentációban szereplő
műszaki specifikációval összhangban, hogy Zöld szempontok figyelembe
vételére vonatkozó válla-lást szükséges tenni a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt támogatási kérelmében. Ajánlatkérő a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038
projekt vonatkozásában vállalja, hogy másodlagos alapanyag felhasználását
jelen projekt megvalósításával növeli. Ennek megfelelően Ajánlatkérő előírja

nyertes Ajánlattevőnek, hogy az általa leszállításra kerülő műanyag
gyűjtőedények (2. rész 1. tétel, 2. tétel, 3. tétel. 4. tétel) legalább 5 tömeg%-ban
újrahasznosított műanyagból készüljenek. A vonatkozó gyártói igazolást
nyertes Ajánlattevő legkésőbb az edényekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás
lefolytatásáig köteles átadni Ajánlatkérőnek.
A felsorolt kötelezettség teljesítésének elmaradása esetére az Ajánlatkérőt érő
esetleges támogatás visszafizetési kötelezettség esetére Ajánlatkérő általános
kártérítési kötelezettséget ír elő nyertes Ajánlattevők felé.
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VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy
szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/05/29 (nap/hónap/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhető be
Hivatalos név: Matrix Audit Kft
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Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vörösmarti Judit
Telefon: +36 52502550
E-mail: vorosmarti.judit@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Matrix Audit Kft
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Poroszlay u. 27.
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vörösmarti Judit
Telefon: +36 52502550
E-mail: vorosmarti.judit@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi
jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Matrix Audit Kft
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Poroszlay u. 27.
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vörösmarti Judit
Telefon: +36 52502550
E-mail: vorosmarti.judit@matrixaudit.hu

Fax: +36 52502557
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést
végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)…..
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Járművek
1) Rövid meghatározás:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként - Járművek

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34144511-3
További tárgyak: 42990000-2
3) Mennyiség:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként a következő fő
mennyiségekben.
I. rész - gyűjtőjárművek
1. tétel: EN 1501 szabványnak megfelelő tömörítőlapos, EN 13071 típusú
edények ürítésére alkalmas daruval szerelt három tengelyes min. 21 m3-es
hulladékgyűjtő jármű 2 db
2. tétel: görgős konténerszállító jármű és vontatható ágaprító 1 db .
A 48/2011. Korm. rendelet előírásaira tekintettel az 1. és 2. tétel tekintetében
megajánlott járműnek meg kell felelnie az egyes közúti járművek
környezetvédelmi besorolásának megfelelő EURO 6 kibocsátási normának,
illetőleg ennek keretében az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti
hatások szerinti (szén-dioxid (CO2); nitrogén-oxidok NO(x), szénhidrogének
(HC) beleértve a nem-metán szénhidrogéneket (NMHC), szén-monoxid (CO) és
részecske (PM)) kibocsátási határértékeknek és a megajánlásra kerülő
járművek fogyasztása nem lehet több 55 liter/100 km értéknél.
További feltételek:
- az átadás üzembe helyezett állapotban, és műszaki vizsgával az I. rész 1. és
2. tétel esetében,

- 1. és 2. tétel (közúti jármű) tekintetében rendszámmal és hatósági
jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés), figyelemmel arra,
hogy a jármű részt vesz a közúti forgalomban;
- képzés: gépenként 2 fő személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű
használatra. (1. tétel és 2. tétel)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és
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eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi
egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki
jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség 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 2015/08/17 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ---------------B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Gyűjtőedények és konténerek
1) Rövid meghatározás:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként - gyűjtőedények és
konténerek

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39221260-7
További tárgyak: 39234000-1
3) Mennyiség:

Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként a következő fő
mennyiségekben.
II. rész - gyűjtőedények és konténerek
1. tétel - Edények szelektív gyűjtéshez műanyag 120 liter, EN840-1 szabvány
szabványnak és RAL-GZ 951/1 tanúsítványnak és ZEK 01.4-08.
tanúsítványnak megfelelő szerinti 13 600 db
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szabványnak, RAL-GZ 951/1 tanúsítvány és ZEK 01.4-08. tanúsítványnak
megfelelő 1 000 db
3. tétel - Társasházi szelektív gyűjtéshez műanyag edények 1100 literes EN
840-2 szabvány szabványnak, RAL-GZ 951/1 tanúsítvány és ZEK 01.4-08.
tanúsítványnak megfelelő - 44 db
4. tétel - Gyűjtőszigethez szükséges műanyag edények min. 1200 literes, MSZ
EN 13071 szabvány szerint - 32 db
5. tétel - Kúpos műanyag házi komposztáló, ZEK 01.4-08. tanúsítványnak
megfelelő min 300 literes - 5600 db
6. tétel - 25 m3-es nyitott multiliftes DIN 30722 szabvány szerinti acél
konténer - 15 db
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egy-értelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi
egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki
jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség 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 2015/08/17 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Munkagépek
1) Rövid meghatározás:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként - Munkagépek
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39713300-6
További tárgyak: 42990000-2
3) Mennyiség:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként a következő fő
mennyiségekben.
III. rész - Munkagépek
1. tétel - 1 db min. 10 tonnás saját tömegű homlokrakodó
2. tétel - 1 db dízel villástargonca
3. tétel - 1 db min. 24 tonnás rakodókanalas szeméttelepi kompaktor
- képzés: gépenként 1 fő személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű
használatra.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi
egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki
jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség 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 2015/08/17 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ---------------B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: Válogató
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1) Rövid meghatározás:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként - Válogató

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42990000-2
További tárgyak: 42921330-0
3) Mennyiség:
Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén
belül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 projekt részeként a következő fő
mennyiségekben.
1. tétel - válogatósor, melynek részei:
1 db felhordószalag
1 db válogatószalag
6 db válogatóállás és surrantók
1 db kihordószalag
1 db bálázó felhordószalag
2. tétel - 1 db bálázó
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi
egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki
jellemzőket) az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség 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 2015/08/17 (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/09/30 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) ---------------- 75 C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel
végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények
szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel
összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki
vizsgálati és elemző szolgáltatások
13

Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
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Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási
kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával,
eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak
ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra
vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő
megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal

az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen
szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet,
ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi
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6 Kivéve a választott bírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási
kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével,
fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a
műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
4./ Naprendi pont megtárgyalása:
Tárgy: „Trófea Nádudvar” Vadásztársaság kérelme a Nádudvar helységnév
használatáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre
polgármester, előterjesztést tett a
„Trófea
Nádudvar”
Vadásztársaság kérelme a Nádudvar helységnév használatára, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglaltakat
az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nádudvar
helységnév tulajdonosa hozzájárul, hogy a „Trófea Nádudvar”
Vadásztársaság a Nádudvar nevet nevében használhassa.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a névhasználati
hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozat és a
névhasználati hozzájáruló nyilatkozat két-két példányát postai úton küldje
meg a kérelmezőnek.
Határidő: 2015. június 20.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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(VI.10.) Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nádudvar
helységnév tulajdonosa hozzájárul, hogy a „Trófea Nádudvar”
Vadásztársaság a Nádudvar nevet nevében használhassa.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a névhasználati
hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozat és a
névhasználati hozzájáruló nyilatkozat két-két példányát postai úton küldje
meg a kérelmezőnek.
Határidő: 2015. június 20.
Felelős:
Beke Imre polgármester
5./ Egyebek
1./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, elmondta, hogy július 04-én szeretnék a
Kincsesházat megnyitni. 80 %-os készültségi fokú a berendezése. Sok jó ötlet
van. három kiállító terem lesz. Egy a várostörténeti, a másik Nádudvari Nagy
János alkotói szoba, és Nádudvari pásztorokat bemutató terem . Két
állandó kiállítás lesz a várostörténeti és a Nádudvari Nagy János
alkotói szoba, a harmadik pedig időszakos lenne.
Kérése az , hogy a városvezetés döntse el, kit- kiket szeretne meghívni a
megnyitóra. Augusztusban lenne 90 éves Nádudvari Nagy János , lehetne iróolvasó ünnepséget is szervezni erre az alkalomra. A Kincsesházat már a
kulturális bizottság megtekintette, kéri, hogy a képviselők is nézzék meg.
2./
Garai Richárd betegsége miatt 150 eft támogatásban részesült, meg kapták e
ezt az összeget?

Egyébként felháborítónak találja ami ebben az országban van, mert egy ilyen
súlyos beteg fiut, 19 éves fiatalembert, aki élni akar, kezelés után beteszik a
haldoklók közé. Ha viszont paraszolvenciát kapnak, akkor átteszik jobb
körülmények közé.
Ha a szülők nem boldogulnak, akkor ő magánkezdeményezésbe kezd és
gyűjtést kezd a beteg gyermeknek.
Hátha valamit tudunk rajta segíteni.
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Van még egy másik beteg gyerek Török Kitti, aki 20 éves és májátültetésre
lenne szüksége. Nagyon elkeseredett a lány, nincs lehetősége, hisz több millió
forintra lenne szükségel, hogy megkapja az uj májat. Valamit ki kellene
találni, hogy hogyan tudnánk segíteni ezeken a beteg gyerekeken.
Beke Imre polgármester, beszélt a Garai szülőkkel, ha jövőben is kell a
segítség, írják meg, és soron kívül dönt a testület. egyébként megkapták az
előző önkormányzati támogatást.
Czibere Lajos képviselő, nagyon sok ilyes eset van. Egy civil alapot javasol
létrehozni erre a célra, és erre az alapra folyamatosan lehetne gyűjteni .
Dr. Danka József képviselő, szép dolog a 150 eft önkormányzati támogatás,
biztos jól jött nekik ez a segítség. Nagyon sajnálja, hogy idejutottak ezek az
emberek.
Véleménye szerint nagyobb propagandát kellene csinálni ennek, az újságba
meg kellene jelentetni, hogy az önkormányzat hogyan támogatja a beteg
gyerekeket. Azért is jó lenne a propaganda, hátha valamelyik nagy
gazdasági szerv, vagy vállalkozó adna nagyobb összegű támogatást erre a
célra.
Boros Lajosné alpolgármester, visszatérve a KLIKK-hez javasolja, hogy az
együttműködési megállapodást felül kellene vizsgálni, több pontját
módosítani kell.
Továbbá kéri, hogy a kollégium helyzetével is foglalkozzanak, az
önkormányzatnak vagyonhasználati joga van. dr. Danka József
képviselőtársa, mint ügyvéd tud ebben segíteni. Nincs bejegyezve a
vagyonkezelési jog. A kollégiumot most lehet megtartani, mert ha nem
figyelünk, akkor a Nemzetgazdasági Minisztérium elviszi.
Vincze András jegyző, kormányrendelet van erre vonatkozóan. Épp ma
fognak Pappné Gyulai Katalinnal egyeztetni ebben az ügyben.
Beke Imre polgármester, alpolgármester asszony jelzése óta foglalkoznak a
KLIK-kel kapcsolatos együttműködési megállapodás felülvizsgálatával, illetve

a szakiskolával, kollégiummal. Épp ma lesz egyeztetés a tulajdonostárssal a
Művelődési Házra vonatkozóan.

- 80 Boros Lajosné alpolgármester, a szakiskola négy helyiséget használ , de az
egész a KLIK-nél van.
Czibere Lajos képviselő, diákszobát kellene csinálni, és konferenciatermet.
Boros Lajosné alpolgármester, le
helyiségeket, amit a KLIK használ.

kellett

volna
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a

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az
ülést 8,00 órakor bezárta.
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