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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió x
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szigetvár Város Önkormányzat
Postai cím: Zrínyi tér 1.
Város/Község: Szigetvár
Postai irányítószám: 7900
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Kolovics János Polgármester
Címzett: Kolovics János Polgármester
Telefon: 06-73/514-304
E-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu
Fax: 06-73/514-355
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére és
ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
xSzolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szigetvár Város Önkormányzatának közigazgatási területe
NUTS-kód HU231
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szerződés meghatározása: Közszolgáltatási szerződés
Szerződés tárgya: Szigetvár Város Önkormányzatának közigazgatási területén
a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezés céljára történő
rendszeres elszállítása 10 éven keresztül, valamint ártalmatlanítása a Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási Program beindulásáig, közszolgáltatási szerződés keretében.
A közszolgáltatói feladatok ellátása kiterjed a gazdálkodó szervezetek gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának
kezelésére is a Hgt. 21. § (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2



További
tárgyak:

90511100-3
90513100-7

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Várhatóan 5.200 tonna/év mennyiségű települési szilárd és szelektív hulladék
begyűjtése, elszállítása, kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően Szigetvár
Város Önkormányzatának közigazgatási területén. A település lakosságszáma
11.501 fő, az ingatlanok száma: 3.898 db. Az ettől való eltérés a Kbt. 50. § (2)
bekezdés alapján – 15 %. Évi 2 alkalommal zöldhulladék gyűjtés, 2 alkalommal
lomtalanítás.
A nyertes ajánlattevő nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a szerződés
teljesítésére vonatkozó időszak közben, a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program KEOP 1.1.1. projekt megnevezésű pályázat keretében megvalósuló
eszközrendszert és a megépülő létesítményeket a közszolgáltatás keretében
igénybe veszi.
Elvárt infrastruktúrális fejlesztések: A szolgáltatás megkezdését követő hónap
elsejétől, ha az munkanap, akkor az azt követő legközelebbi munkanaptól
kezdődően, munkanaponként legalább napi 8 órában elérhető ügyfélszolgálat
kialakítása Szigetvár város területén, mely nyitva tartásnak igazodnia kell az átlagos
munkaidőhöz.
Becsült érték: 50.000.000.- nettó HUF/év
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2011/08/22 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2021/08/21 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk



III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Jóteljesítési biztosíték a dokumentációban részletezettek szerint. A jóteljesítési
biztosíték mértékét, melynek rögzített összege 2.000.000 Ft. Ajánlatkérő a Kbt.
53/A. (1) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg, mely összeg nem haladhatja
meg a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított érték 5 %-át, mely jelen eljárásban
50.000.000 ft esetén 2.500.000 lehetne maximálisan
A jóteljesítési biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti (
Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető) formában bocsátható az
Ajánlatkérő rendelkezésére.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatások ellátásáért Ajánlatkérő
nem fizet, a szolgáltatások ellenértékeként Ajánlatkérő a szolgáltatással összefüggő
hasznosítási jogot, azaz a szolgáltatás ellenértékét a beszedési kötelezettséggel
együtt – meghatározott mértékű koncessziós díj ellenében – a szerződés
időtartamára az Ajánlattevő számára átadja. A szerződésben meghatározott
közszolgáltatási feladatok teljesítéséért a közszolgáltatást igénybe vevők fizetik
ki az ellenszolgáltatást oly módon, hogy a számlát a nyertes ajánlattevőnek
valamennyi közszolgáltatást igénybe vevő részére ki kell állítania, a Kbt. 305. §
(3) bekezdésének megfelelően. A nyertes Ajánlattevőnek díjmeghatározás során
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletben, valamint a dokumentációban
foglaltak szerint kell eljárnia.
A hasznosítási jog megszerzéséért fizetendő koncessziós díj 2011-ben 800.000,-Ft,
amelyet a szerződés aláírását követő 15 napon belül, a további években 400.000.-
Ft, amelyet tárgyév február 15-ig egy összegben kell az ajánlatkérő részére
megfizetni.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról;
224/2004. (VII. 22.) Kormányrendelet a hulladékkezelési közszolgáltató
kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről;
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás
műszaki követelményeiről;
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről;
92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
módosításáról;
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló
egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki
szabályairól;



213/2001. (XI.14.) Kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről;
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről;
64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól;
358/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezése rendjéről és a bejelentés
szabályairól.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt.
61.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c) meghatározott
kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés e) pontjában foglalat kizáró ok fennáll. Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok igazolása a Kbt. 63. § alapján történik, a Kbt. 61. § (1) bekezdés e)
pontja a Kbt. 63. § (2) bekezdés e) pontjának megfelelően a hulladékkezelési- és
hulladékártalmatlanítási engedély másolatával igazolható.
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a
kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint nyilatkozniuk kell.
Ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében nyilatkoznia kell, hogy nem vesz
igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1/ valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, összes
pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjánál
nem régebbi keltezésű nyilatkozat 2010. január 1-től a fizetőképesség megítélésére
az alábbi kötelező tartalommal:
— Pénzforgalmi jelzőszáma,
— A számlavezetés kezdete,
— Számláján 2010. január 1-től az ajánlati felhívás feladásának napjáig sorban álló



tétele volt-e [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
P.2/ az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évekre
vonatkozó, saját vagy jogelőd a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
(mérleg, eredménykimutatás) a kiegészítő melléklet és könyvvizsgálói jelentés
csatolása nélkül.
Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga nem írja elő
beszámoló közzétételét, abban az esetben nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt
alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
P.3/ nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három naptári év (2008,
2009., 2010.) teljes és közbeszerzés tárgya szerint árbevételről [Kbt. 66. § (1)
bekezdés c) pont].
P.4/ felelősség-biztosítási létét igazoló okirat (kötvény) egyszerű másolata [Kbt. 66.
§ (1) bekezdés d) pont].
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A
rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdése
szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az
alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. § 3/E.
pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdésének a)-d) pontja
szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között
a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt, közös ajánlattevőket és a
közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját,
ha:
P.1/ ajánlattevő, közös ajánlattevők vagy a közbeszerzés 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely pénzforgalmi számláján 2010.
január 1-től a az ajánlattételi felhívás feladásának napjáig egyszer is sorban állás
volt.
P.2/ az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők vagy a közbeszerzés 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak mérleg szerinti eredménye az
ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben bármelyik két
egymást követő évben negatív volt.
P.3/ az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három naptári évben (2008., 2009.,
2010.) teljes nettó árbevételük évente külön-külön nem éri el az 40.000.000,-
HUF (negyvenmillió forint), települési szilárd hulladék gyűjtéséből és/vagy
ártalmatlanításából származó nettó árbevételük évente külön-külön nem éri el
30.000.000,- HUF (harmincmillió forint) összeget.
P.4/ együttesen nem rendelkeznek a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre
vonatkozó legalább 10 millió Ft/év és 4 millió Ft/kár összegű felelősségbiztosítással,
amely a környezeti károkra is kiterjed.
Közös ajánlattevőknek, ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a P.1. és a P.2. foglalt
alkalmassági feltételeknek külön-külön, a P.3. pontban meghatározott feltételeknek
együttesen kell megfelelniük. Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a P.1-P.2/
pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az



időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P.1-P.2/ pont
szerinti – a működésének időszakáról szóló – irat beadása mellett a Kbt. 66. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti – a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló
– nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő ebben az esetben ajánlattevő vagy
a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének
ideje alatt a P.1-P.2/ pont szerinti irat alapján nem alkalmatlan és működésének
ideje alatt (működésének kezdetétől az ajánlattételi határidő lejártáig) a beszerzés
tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy
meghaladja ajánlattevő esetén a közbeszerzés becsült értékét, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
esetén a közbeszerzés becsült értékének tíz százalékát.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/ az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 naptári évben közbeszerzés
tárgya
szerinti körben végzett jelentősebb szolgáltatások ismertetése a Kbt. 67. § (3)
bekezdés a) pontja szerint, a 68. § (1) bekezdés szerinti igazolással.
Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
- a szolgáltatás teljesítése milyen formában (fővállalkozó, konzorcium, alvállalkozó)
történt,
- teljesítés idejét, helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szolgáltatás tárgyát,
- az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló
más adat megjelölését, ezen belül annak megjelölése, hogy a referenciát benyújtó
szervezet a szolgáltatás teljesítésében milyen részben (érték, mennyiség) vett részt,
- nyilatkozatot a szolgáltatás állapotáról (folyamatban van, befejezett),
- egyéb, az alkalmassági feltételek igazolásához szükséges információ(ka)t.
M.2/ Ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének és képzettségének
ismertetése Kbt. 67. § (3) bekezdése b) pontja alapján. Ajánlattevőnek csatolnia
kell a megjelölt vezető tisztségviselő szakmai önéletrajzát a tisztségviselő által aláírt
eredeti formában, valamint végzettségét igazoló okiratainak egyszerű másolatát.
M.3/ azoknak szakembereknek, ill. vezetőknek a megnevezése képzettségük
ismertetésével, akiket Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója be kíván vonni a
teljesítésbe. Az ismertetőhöz csatolni kell a szakemberek végzettséget igazoló
okiratainak egyszerű másolatát, a szakember önéletrajzát, valamint a szakember
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
M.4./ nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről,
illetőleg a műszaki felszereltség leírásáról. A megjelölt járművekkel vonatkozásában
a forgalmi engedély egyszerű másolata is csatolandó [Kbt. 67. § (3) bekezdés e)
pont].
M.5. hatósági engedély annak igazolásaként, a szolgáltatás ellátásához szükséges
hatósági engedélyekkel bíró telephelyi létesítmény rendelkezésre áll [Kbt. 67. § (3)
bekezdése e) pont].
M.6. ISO 9001:2000 minőség-irányítási és ISO 14001:2005 környezetirányítási



rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvány egyszerű másolata, vagy azzal a Kbt.
68. § (4)-(5) bekezdése szerint azzal egyenértékű tanúsítvány másolata, vagy azzal
egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírása.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A
rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdése
szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az
alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. § 3/E.
pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (3) bekezdésének a), d)-f)
pontja
szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között
a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlattevők, valamint a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek:
M.1/ az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 naptári évben összesen:
a) legalább 2 db olyan szolgáltatási referenciával, amely település szilárd hulladék
gyűjtése és ártalmatlanítása szolgáltatásra vonatkozik, és melyből 1 db referencia
értéke eléri, vagy meghaladja a nettó 20.000.000,- (huszmillió) HUF,
b) legalább 1 db min. 1.000 háztartás számára végzett lakossági szelektív hulladék
gyűjtése tárgyú szolgáltatási referenciával.
M.2/ Ajánlattevő nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű
vezető tisztségviselővel, akinek minimum 5 éves szakmai gyakorlata van a
hulladékgazdálkodás területén.
M.3/
a) legalább 1 fő felsőfokú műszaki, vagy természettudományos végzettségű,
hulladékgazdálkodás területén minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel,
b) rendelkezzen legalább 2 fő, hulladék gyűjtői-szállítói végzettségű (OKJ-3385301
0100 21 01 vagy azzal egyenértékű végzettséggel), hulladékgazdálkodás területén
szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal bír szakemberrel.
M.4/
a) legalább 4 db forgalomképes tömörítős hulladékgyűjtő gépjárművel, melyek közül
2 db legalább 16m3-es, 70-1.100 literes hulladéktároló edények ürítésére alkalmas
tömörítős felépítménnyel ellátott,
b) az inert hulladékok szállításához legalább 1 db 5m3-es konténer ürítésére
alkalmas konténeres felépítménnyel ellátott járművel
M.5/
a.) a hulladékszállító jármű üzemeltetéséhez szükséges, legalább 1 db engedéllyel
rendelkező, 358/2008. (XII.31.) Korm.rend. szerinti telephellyel.
b.) a 23/2003 (XII.29) KvVM rendeletnek megfelelő, környezetvédelmi hatóság által
kiállított engedéllyel rendelkező komposztálóteleppel.
M.6/ hulladékgyűjtés-szállítási tevékenységre vonatkozó ISO 9001:2000 vagy azzal
egyenértékű minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal, valamint
ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer meglétét
igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás, ill. környezetirányítás érdekében
tett intézkedések leírásával.



III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
213/2001. (XI.14.) Kormányrendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (HUF/év) 7
20/2006 (IV.5.) KvVM rendeletben
meghatározott IPPC engedéllyel
rendelkező hulladéklerakó közlekedési
úton való távolsága az Ajánlatkérő
közigazgatási határától (km)

5

Környezetvédelmi hatóság által kiállított,
érvényes begyűjtési engedéllyel
rendelkező hulladékválogató közlekedési
úton való távolsága az Ajánlatkérő
közigazgatási határától (km).

3

23/2003 (XII.29) KvVM rendeletnek
megfelelő, környezetvédelmi hatóság
által kiállított engedéllyel rendelkező
komposztálótlelep közlekedési úton való
távolsága az Ajánlatkérő közigazgatási
határától (km).

2

IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)



IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/07/20 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 125000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció díjának kifizetése az Ajánlatkérőnek az OTP Bank Nyrt –nél
vezetett, 11731094-15332233 számú számlaszámára történő átutalással történik.
A fizetés megtörténtéről az Ajánlatkérő számlát bocsát ki. Az ajánlatkérő a
dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása ellenében
adja át. A dokumentáció díja az ÁFA 25 %-os összegét tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/07/20 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Szigetvár Város Önkormányzata 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
(Polgármesteri Hivatal. I. emelet,102. iroda, (tanácsterem)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)



A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
A Kbt. 250.§ (3) bekezdés g) és h) pontja alapján az összegzés megküldésének
tervezett időpontja: 2011/08/01
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011/08/11
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet
személyesen átvenni a jelen felhívás II. mellékletében megjelölt címen hétfőtől
csütörtökig terjedő napokon 9:00 és 12.00, pénteki napokon 9:00 és 11:00 óra
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 9.00-tól 10:00 óráig. Ha
az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (8)
bekezdése irányadó (a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek
(közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének) vagy a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak meg kell vásárolnia)
Ajánlatkérő a fenti időpontokban és címen lehetőséget biztosít a dokumentációba
történő előzetes betekintésre.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Részszempontonként 0 - 100 pont.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az első, a második, harmadik és a negyedik bírálati részszempont
esetében fordított arányosítást alkalmaz a dokumentációban meghatározott
módszertan szerint, figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú
módosított ajánlására (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.)
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
V.7.1. Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati
biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 1.500.000 HUF.



Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt –nél
vezetett, 11731094-15332233 számú számlaszámára, vagy az azzal azonos
összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított -
készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati
Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának
határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az Ajánlattételi
Felhívás V.3.2. pontjában megadott (szerződéskötés időpontja)időpontig. Az
Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a
terhelési értesítővel, bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni,
hogy az eredeti vagy hiteles másolatú nyilatkozatot befűzés nélkül, azt az ajánlat
eredetijéhez külön borítékban csatolja, a nyilatkozat egyszerű másolatát az ajánlatba
fűzve nyújtja be. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) bekezdés a)-b) pontja szerint
kerül visszafizetésre, figyelemmel a Kbt. 59.§ (4) és (6) bekezdésére. Ajánlatkérő az
ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
V.7.2. Kiegészítő tájékoztatás: Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás
nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(4) bekezdéseiben, a Kbt. 250. § (3) bekezdés b)
pontjában, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
V.7.3. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlást.
V.7.4. Formai feltételek: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében,
az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően három (egy eredeti és kettő az eredetivel
mindenben megegyező másolati) kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
V.7.5. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi
felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli.
V.7.6. Igazolások formai feltételei: a Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel az
ajánlatban benyújtandó minden igazolást – kivéve az V.7.1. pontban meghatározott
iratokat – egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
V.7.7. Igazolások: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók, valamint az erőforrást nyújtó szervezetek, valamint a Kbt. 71. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozók esetében az alábbi iratokat:
- az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat.
Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata is
csatolandó;
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya
vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalva.



V.7.8. Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2)
bekezdése Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben. Ajánlattevőnek
továbbá ajánlatában a Kbt. 53/A § (5) bekezdésével összhangban nyilatkoznia kell a
teljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
V.7.9. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar
nyelven kell benyújtani, amire az 1991. évi XLI. törvény és a végrehajtására
kiadott 13/1991. (IX.26.) IM rendelet, valamint a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet és a
végrehajtására kiadott 7/1986 (VI.26.) számú IM rendelet az irányadóak.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.2.1-III.2.3 pontjában meghatározott
követelmények igazolása érdekében csatolt igazolások (okiratok) fordítása esetén
csak hiteles magyar fordítást fogad el, egyéb iratok esetében bármilyen magyar
nyelvű fordítás elfogadott. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
V.7.10. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell
igazolni az ajánlattételi felhívás szerint.
V.7.11. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor
az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott
tartalommal. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű
teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
V.7.12. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a
hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
V.7.13. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő
által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján,
valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy
- a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során (81.§ (4) bek.) a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt
a 93.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
V.7.14. Egyéb iratok: Ajánlattevőnek az ajánlata részeként szakmai ajánlatot,
illetve részletes költségvetést kell készítenie a dokumentációban meghatározott
tartalommal.
V.7.15. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint
kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/30 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási, Műszaki, Pályázati és
Építéshatósági Osztály
Postai cím: Zrínyi tér 1. 1. emelet 112-113 sz. iroda
Város/Község: Szigetvár
Postai irányítószám: 7900
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Bedő-Fabi Ildikó



Címzett: Bedő-Fabi Ildikó
Telefon: 73/514-314
E-mail: kozbeszerzes@szigetvar.hu
Fax: 73/514-355
Internetcím (URL): www.szigetvar.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási, Műszaki, Pályázati és
Építéshatósági Osztály
Postai cím: Zrínyi tér 1. 1. emelet 112-113 sz. iroda
Város/Község: Szigetvár
Postai irányítószám: 7900
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Bedő-Fabi Ildikó
Címzett: Bedő-Fabi Ildikó
Telefon: 73/514-314
E-mail: kozbeszerzes@szigetvar.hu
Fax: 73/514-355
Internetcím (URL): www.szigetvar.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási, Műszaki, Pályázati és
Építéshatósági Osztály
Postai cím: Zrínyi tér 1. 1. emelet 112-113 sz. iroda
Város/Község: Szigetvár
Postai irányítószám: 7900
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Bedő-Fabi Ildikó
Címzett: Bedő-Fabi Ildikó
Telefon: 73/514-314
E-mail: kozbeszerzes@szigetvar.hu
Fax: 73/514-355
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)



ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


