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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479283-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Hulladékkezelő mű építése
2018/S 210-479283

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_46282392
Pap Károly Utca 4-6.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon:  +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu 
Fax:  +36 12390420
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

I.1) Név és címek
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
EKRSZ_23274835
Városház Tér 1.
Győr
9021
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsi Róbert
Telefon:  +36 96824919
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu 
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hulladek.gyor.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.hulladek.gyor.hu/

I.2) Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3) Kommunikáció

mailto:beszerzes@nfp.hu
http://www.nfp.hu
http://www.nfp.hu
mailto:tarsulas@hulladek.gyor.hu
http://www.hulladek.gyor.hu/
http://www.hulladek.gyor.hu/
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A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000800572018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000800572018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Önkormányzati társulás

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás

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

II.1.1) Elnevezés:
KEHOP--3.2.1-15-2017-00016-tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000800572018

II.1.2) Fő CPV-kód
45222100

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP--3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú projekt megvalósulásához
szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerint

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45213250
45222100
45231400
45232410
45233228
71320000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
Hulladékkezelő Központ - 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014(XII.19) Korm. rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000800572018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000800572018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000800572018/reszletek
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hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való
gondoskodás.
A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása
az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos
jogszabályoknak megfelelően.
A beruházás célja, főbb mennyiségek:
— meglévő (kb. 60 x 24 m belmagasság:+ 6,47 m ÷ 10,22 m)acélszerkezetű szigeteletlen hulladékkezelő

csarnok végfalainak bontása, azonos szerkezettel történő hosszanti meghosszabbítása(min. 376 m2,) és

melléépített kétoldali oldal építményekkel történő bővítése (min. 2 x 313 m2) történő ellátása, bővítés és
meghosszabbítás összesen min. 1002,31 m2-el.(Tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.)

— 230 m2 hasznos alapterületű, LINDAB SSB rendszerű könnyű szerkezetes raktár épületet áthelyezése
telephelyen belül. (Tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.)
— Porelszívó berendezések (2 db) telepítése csarnokon belül, a berendezések megkívánt egyenkénti elszívott

légmennyisége min. 14 000 m3/h, amennyiben az elszívott levegő becsült portartalma nem haladja meg a 1-5

mg/m3-t (kivitelezés),
— meglévő 1 db bálázógép áttelepítése csarnokon belül. (Kivitelezés)

— 4 db. 8 x 30 m méretű (960 m2), felül nyitott, vasbeton falú egybefüggő biológiai stabilizáló egység

(kezelőtér 960 m2, teljes terület 1245 m2), közöttük, és szélen 1,50 m széles, az oldalsó támfalaknál 1,00 m-el
alacsonyabbra emelt szintű, lépcsővel megközelíthető járda. A silók oldalsó támfalainak belső burkolattól mért
magassága min. 2,70 m, míg a hátfal magassága min. 3,00 m. (Tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés. Új
ipari létesítmény. Műtárgy tervezése.)

— 4 db 8 x 30 m méretű (960 m2) stabilizáló technológia, amely megegyezik a jelenleg is üzemelő
szemipermeábilis takaróanyaggal takart, levegőztetett stabilizálási technológiával, vezérlő rendszerrel együtt.
(Kivitelezés)
— Csurgalékvíz rendszer korszerűsítése: a csurgalékvíz medence meglévő kiemelő aknájába beépítésre kerülő
második szivattyúval, a kiemelő akna és a telepi szennyvízhálózat közötti összeköttetés kiépítése (kb. 410 m,
DN 90), amely napi max. 8 órai üzemmel képes 20 m3 csurgalékvizet a telepi szennyvíz elvezető hálózatba
juttatni (szükség esetén vegyszeradagolással), és a szivattyú működését össze kell hangolnia a Pannon- Víz
Zrt. érzékelőivel.(Tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.
A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési
dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az
irányadóak.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
További infók a II.2.5) ponthoz: A II.2.5) pontban megadott 2. számú értékelési szempontokat ajánlatkérő - a
karakterkorlátra tekintettel - az alábbiakban fejti ki:
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása Súlyszám: 30
2.1. M2.2.alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.2 alk. köv-en felüli FIDIC vagy azzal egyenértékű szerződéses
feltételek szerint megvalósított hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében szerzett többlet építési szakmai
tapasztalat.(hónap)Max. 24 hónap Súlyszám: 15
2.2 M2.3 alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.3 alk. köv-en felüli -a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet
IV.2. rész 2. pontja szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai tap. (hónap)Max. 24
hónap Súlyszám: 15
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának
bemutatása / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1.M2.2.alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.2 alk. köv-en felüli többlet építési
szakmai tapasztalata .(hónap)Max. 24 hónap / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 M2.3 alk.igaz-ra bemutatott szakemb. M2.3 alk. köv-en felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap)Max. 24 hónap / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt

II.2.14) További információk
A beruházás célja Mo területén egy hull.gazd. rendszer megvalósítása, mely speciális tervezési-kivitelezési
feladatok organizációs összehangolását teszik szükségessé. A rendszer elemeinek egymásra épülése
nem teszi lehetővé a földrajzilag ugyan különböző helyeken tervezendő és megvalósítandó létesítmények
részenként történő megvalósítását. Folytatás::VI.4.3) pontban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alk. ig-ban olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2)
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015.(X.30.)Korm.r.(továbbiakban: Kr.) 1. § (1) alapján AT-nek ajánlatában a közbesz. dok-ok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltött
példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös AT-kk mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani. Ha AT az előírt alk. köv-nek más
szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek és a Kr. 15. § (1) bek
alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek is be kell nyújtani a Kr. 3. §
(2) bek-nek megfelelően. EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.
Azon AV tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell
benyújtani.Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a
bírálat során.
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A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bek-i továbbá a
Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1)
b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró ok az eljárás során következik be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK
az alk.vizsgálata körében a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek.-re
figyelemmel előírja az ép.ber-hez kapcsolódó tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékben szereplés követelményét,illetve a nem Mo-n letelepedett GSZ-k esetén a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásban szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.Az építőipari kivitelezési tevékenységet
végző GSZ vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Kr. 21. §-ára figyelemmel AK előírja az 1997. évi LXXVIII.
törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,
illetve a nem Mo-n letelepedett GSZ-k esetén − amennyiben a szerz. teljesítéséhez szükséges − a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti o-ban előírt eng-vel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés köv-ét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
alk. köv-nek való megfelelésről az ajánlatban csak nyilatkozni kell.
1. AK az alk.követelményt a Mo-n letelepedett GSZ vonatkozásában a http://mmk.hu/kereses/tarsasagok
oldalon ellenőrzi a Kbt.69.§(11)bek.alapján.
2. AK a Mo-n letelepedett GSZ esetén az ép.kiv.tev-et végzők névjegyz.szereplés tényét a http://
regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi.
A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv (IE) XI. melléklete szerinti
hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. A nem
Mo-n letelepedett GSZ esetén az IE XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)
vagy egyéb igazolást, vagy nyíl-t kell igazolásként benyújtani. AK előírja, hogy a nem Mo-n letelepedett GSZ-
nek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén
legkésőbb a szerz.megkötésének időpontjában szerepelnie kell az ép.ber-hez kapcs. tervezői szolg. tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. AK felhívja a figyelmet: Kbt. 64. §, 65. § (6)-(11)
bek., 67. § (3) bek.,321/2015.(X.30.) Kr. 4. § (3) bek. bek.,12-16.,24. § (1)-(2) bek,

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a
alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján
az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK
elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében
(azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában
köteles kitölteni.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel
esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24
hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézményétől

http://mmk.hu/kereses/tarsasagok
http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
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származó, nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
— a pénzforgalmi számla (számlák) száma,
— a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),
— a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári
napot meghaladó időtartamú sorba állítás
(Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált
időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás
feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (építőipari tervezési
és/vagy kivitelezői tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek
az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 -
mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással
kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint, a felhívás feladásának napját megelőző 24
hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés
tárgyából (építőipari tervezési és/vagy kivitelezői tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele nem érte el összesen a 400 000 000,- HUF összeget.
A P.1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. A P.2.
pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3) és
(7) bekezdése is irányadó.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2.
§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem
kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az
EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás
csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: Az ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 5 évben befejezett,
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
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Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon,
hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel lezárásának
időpontját, min. év/hónap/nap pontossággal),
— a teljesítés helyét,
— a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.
Közös Ajánlattevői teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett
munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK az értékelés során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi
figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.
A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22. § (5)bek szerinti adatok megadása szükséges, melyből az
alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell
igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a
jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az
átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a
felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a)
pontjára valamint a Kr. 21/A.§ rendelkezéseire.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5
évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi
referenciamunká(kk)val:
Olyan korábbi teljesítéssel, amely tartalmazott:

a) min. 750 m2-es acélszerkezetű csarnok építése

b) Legalább 720 m2 stabilizálási technológia kivitelezése, szemipermeábilis takaróanyaggal takart, levegőztetett
stabilizálási technológiával, vezérlőrendszerrel együtt.
c) új ipari építmény kivitelezésére és/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló
szerződés teljesítése során sor került magasépítési tervezés és közműtervezési munkák ellátására is.
A fentiek szerinti minimumkövetelményeket több szerződésből lehet teljesíteni. A referenciák között az átfedés
megengedett. Egy szerződéssel több referencia (követelmény) is teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész szerinti VZ-TEL
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
M.2.2) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) építési szakmai tapasztalattal
rendelkezik FIDIC vagy azzal egyenértékű - szerződéses feltételek szerint megvalósított hulladékgazdálkodási
projekt kivitelezésében.
M.2.3) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.
2. rész szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
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M.2.4) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik hulladékgazdálkodási téren stabilizáló technológia
üzemeltetés és/ vagy karbantartás és/vagy kivitelezés területén legalább 3 éves (36 hónapos) tapasztalattal.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű
szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Egy szakember több pozícióra is bemutatható.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: 1 % / nap. Meghiúsulási kötbér: 25 %. Jótállás: 24 hónap.Teljesítési biztosíték: 5 %.Jótállási
biztosíték: 5 %.
Előleg: 30 %. AK az előleg fizetését a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összegének 10 %-a és
a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték
adáshoz köti.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007. évi CXXVII. tv, Ptk. 6:130. § (1)-
(2), Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.). Tartalékkeret: nincs. AK a
részszámla benyújtására lehetőséget biztosít. Az előleg elszámolása minden egyes számlában az igénybe
vett előleg arányával azonos mértékben kerül elszámolásra, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem
került. Részszámla összegét AK által teljesítésig. elismert szerz. szerinti telj. mértékének megfelelően kell
meghatározni.Szállítói finanszírozás, tám. intenzitás: a mindenkori TSZ szerint, AF feladásakor: 90,162627 %.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/12/2018
Helyi idő: 11:00

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

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/12/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:
Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 15. §-a szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 71. § (6) bek.szerinti korlátozást nem alkalmazza
2. A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel,AK felhívja AT figyelmét,hogy tám-ra irányuló igényt
(TSZ.módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t,hogy a tám-ra irányuló igény el nem
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is amennyiben releváns a
Támogatási Szerződés(TSZ)mód-ot vagy vált. bej.el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AKa
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a
Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a szerz. pénzügyi fedezetét
bizt. TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a szerz.hatályba
lépésének felfüggesztő feltételei
3. Értékelés mód.-legjobb ár-érték arány; AK a2.r.sz.2.1.-2.2.alsz. esetében az ajánlati elemeket oly módon
értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megaj. tartalmazó) ajánlati tart.elemre a max.,a többi ajánlatra pedig
arányosan kevesebb pontszámot,az egyenes ar. módszerével osztja ki, KHútm.(KÉ2016.évi147.szám)VI.
pont 1sz. mell. A.1.bb) pont. Az értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0,00 pont
legrosszabb, 100,00 pont legjobb. Az 1. r.sz. esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont
1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható
pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl: ADI.
4. Ajánlati biztosíték: 800 000 HUF, és az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Teljesíthető: Kbt. 54.
§ (2) alapján. Átutalás esetén AK MÁK-nál vezetett [10033001-00338752-00000017 számú b.számlájára kell
teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az
ajánlathoz csatolni kell. Részletes szab. a dokumentáció tartalmazza (AD.I. kötet I/15.)
5. A Kr. 39. § (3) bek.szerinti rendelkezés: valamennyi alkalmassági feltétel szigorúbb
6.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve
nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozatot AT az
EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
7. AK alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pontját
8. Kbt. 35. § (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet(projekttársaság)
9. A dok-kat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az
ajánlati határidő lejártáig (Kbt57§(2)bek).
10. AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. §(3) bek-ben foglaltak alapján a meghat.
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
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vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tev-re, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a„vagy azzal
egyenértékű”kifejezést is érteni kell
11. AK felhívja a figyelmet,hogy a Kbt 29§, valamint a 339/2014.(XII.19.) Korm. rend-ben foglaltak szerint a
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más AK nevében folytatja
le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AFI.1 pontjában AK-
ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet,jelen eljárás AK-je
az AFI.1.pontjában 2. helyen megjel. szervezet, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás.
12. A felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi
határidő lejártától számított 60 naptári napot kell érteni.
13. AT nyilatkozni köteles ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bek. vonatkozóan.
Folytatás a VI4.3 pontban

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
További információk folyt.:
14. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok
között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus
űrlap formájában köteles az ajánlat része-ként kitölteni.
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
16. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó
megállapodását. Részl.:AD I. kötet, I/18.
17. A nyertesnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 100
M Ft/év és 10 M Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) valamint 10
M Ft/év és 2 M Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről
szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt
felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.
18. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1., M.2.3., alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre
rendelkezni kell a III.1.3. pontban megjelölt érvényes jogosultsággal.
19. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvány szerinti
környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából
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származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékainak alkalmazása.
20.. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dokumentáció szerint.
21. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása illetve
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől
olyan igazolás benyújtása, amelyet a gazdasági szereplő Ajánlatkérő korábbi közbeszerzési eljárásában
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozni köteles
ajánlatában arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
22. A II.2.14.) folytatása: A rendszer elemeinek egymásra épülése nem teszi lehetővé a földrajzilag ugyan
különböző helyeken tervezendő és megvalósítandó létesítmények részenként történő megvalósítását, amit az
egységes tervezés, és döntési pontok, a megvalósítás során pedig az organizáció és a rendszer elemeinek
egymásra épülése is alátámaszt, hiszen a rendszer egy elemének elmaradása a beruházást megalapozó
pályázatban vállat indikátorok nem teljesülését eredményezné, azaz a projektcél megvalósulásának
elmaradását, mindezek költséghatékonyság szempontjából is alátámasztottak, figyelemmel az egyes
feladatokhoz kapcsolódó garanciális kötelmekre is.
A szerződés teljesítése kb. 98 %-ban egy telephelyen történik, egységes technológiai rendszer kialakítása
céljából, egymástól el nem választható részekből összeállítva. A maradék 2 % a telephely 30 km-es sugarán
belül kerül kialakításra
23. A 424/2017. Korm. r. 13.§ (4) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn
kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell -
az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
24.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
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