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Magyarország-Győr: Ponyva, vászontető és napellenző
2017/S 021-035024
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
AK02776
Városház tér 1.
Győr
9021
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsi Róbert elnök
Telefon: +36 96824919
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu
Fax: +36 16961628
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)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://anpast.hu/letoltesek/gyor_ponyva
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Maros u. 19-21. VII. emelet (Maros utca Business Center)
Budapest
1122
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Paksi Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00062)
Telefon: +36 16961627
E-mail: iroda@anpast.hu
Fax: +36 16961628
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hulladek.gyor.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hulladek.gyor.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
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ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Maros u. 19-21. VII. emelet (Maros utca Business Center)
Budapest
1122
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Paksi Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00062)
Telefon: +36 16961627
E-mail: iroda@anpast.hu
Fax: +36 16961628
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hulladek.gyor.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hulladek.gyor.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodási közfeladatok

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

Elnevezés:
MBH és Komposztáló technológia fejlesztése keretében takaróponyvák beszerzése szállítási szerződés
keretében.

II.1.2)

Fő CPV-kód
39522100

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Győr Sashegyi Hulladékkezelő Központ MBH és Komposztáló technológia fejlesztése keretében takaróponyvák
beszerzése szállítási szerződés keretében.

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)
39522100

II.2.3)

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

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Tételszám Eszköz darab.
1. tétel Membrántakaró ponyva MBH silókra 5.
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2. tétel Membrántakaró ponyva Komposztáló silókra 4.
1. tétel: Membrántakaró ponyva MBH silókra 5 db.
Funkció: Az MBH silóban aerob folyamat menjen végbe, biztosítani kell a hatékony és higiénikus
hulladékkezelés feltételeit. Megfelelő nedvességtartalom, légáteresztő képesség szinten tartása.
Szállítási hely: Győr Sashegyi Hulladékkezelő MBH kezelő.
Követelmények:
Silóméret: 30m x 8m, 2,5m magas támfalak.
Takaró mérete: 30,0m x 8,0m x 3,5m (H/SZ/M).
A teljes takaróponyvának – leszámítva a min.0,5 méter széles peremet három rétegben varrással készült
anyagból kell készülnie. A funkcionális membránt alsó és felső védőréteggel kell ellátni.
Átszivárgással szembeni ellenállás: 50 kPa.
2. tétel: Membrántakaró ponyva Komposztáló silókra 4 db.
Funkció: A komposztáló silóban aerob folyamat menjen végbe, biztosítani kell a hatékony és higiénikus
hulladékkezelés feltételeit. Megfelelő nedvességtartalom, légáteresztő képesség szinten tartása.
Szállítási hely: Győr Sashegyi Hulladékkezelő Komposztáló.
Követelmények:
Takaró mérete: 45,0m x 8,0m, 3 m (H/SZ/M).
A teljes takaróponyvának – leszámítva a min.0,5 méter széles peremet három rétegben varrással készült
anyagból kell készülnie. A funkcionális membránt alsó és felső védőréteggel kell ellátni.
Átszivárgással szembeni ellenállás: 50 kPa.
A részletes műszaki feltételeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama hónapokban megadva a minimálisan előírt 4 éves kötelező jótállási
időn túl (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
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: nem

II.2.14)

További információk
A II.2.7) pontban közölt 120 munkanapos időtartam hirdetmény feladás technikai jellegű, ténylegesen az alatt
naptári napok értendők, ennek megfelelően a szerződés időtartama összesen 120 naptári nap, a munkanapok
tényleges számától függetlenül. Megrendelő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
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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:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek., valamint 63. §(1)bek.a)-d) pontjai szerinti kizáró okok
bármelyikének hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek.b)pont alapján jár el.
A kizáró okok előzetes igazolása:
Az ajánlattevő a 321/2015.(X.30.)Kr.1.§(1)bek. alapján a 4-7.§-nak megfelelően kitöltött,megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2)bek., valamint a
Kbt.63.§(1)bek.a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt EEKD
nyilatkozatot is be kell nyújtani (321/2015.(X.30.)Kr.15.§(1)bek.).
Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt.67.§(4)bek. és 321/2015.(X.30.)Kr.15.§(2)bek. szerinti
nyilatkozatát.
A kizáró okok felhívásra történő igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. alapján hívja fel az ajánlattevőket igazolásra.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további
ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása
alapján a 321/2015.(X.30.)Kr.1.§(2)bek.-nek megfelelően,a Kr.III. Fejezetében(8-16.§)foglaltaknak megfelelően
kell részletesen igazolni,hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások
benyújtására, illetve a kizáró okok ajánlatkérő által történő ellenőrzésére Magyarországon letelepedett
ajánlattevők esetén a 321/2015.(X.30.)Kr.8-9.§-ai, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a
321/2015.(X.30.)Kr.10.-11.§-ai irányadók.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015.
(X.30.)Kr.13.§).
A 321/2015.(X.30.)Kr.12.§-ának fennállása esetén az ajánlatkérő a 12.§-ban meghatározott igazolást elfogadja.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásnál nem régebbi keltezésűeknek kell
lenniük, a nyilatkozatokon szerepeljen a jelen eljárás elnevezése.
Irányadó: Kbt.64.§(1)-(2)bek.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás a 321/2015.(X.30.)Kr.1.§ (1) bek. alapján a Kbt.67.§(1) bek. szerinti EEKD benyújtásával,
igazolások benyújtása az ajánlatkérő Kbt.69.§ (4) bek. szerinti felhívására.
Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, a formanyomtatvány IV. rész A)-D)
címek alatti táblázatokat nem kell kitölteni.
GP1. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem
régebbi keltezésű nyilatkozat, az ajánlati felhívás feladásának napján létező valamennyi pénzforgalmi számlára
vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal:
— a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése,
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— az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy éves időtartamban – illetve, ha a
számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától – volt-e tizenöt napot
meghaladó sorbaállítás bármelyik vezetett számláján.
GP2. Cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015.(X.
30.)Kr.19.§(1)bek.c) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
GP1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy éves
időtartamban valamennyi létező, illetve létezett pénzforgalmi számláján tizenöt (15) napot meghaladó
sorbaállítás volt, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától.
GP2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától, az előző 2 mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
összesen nem éri el a 60 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a GP1. alkalmassági követelménynek elegendő,
ha a közös ajánlattevők egyike felel meg, míg a GP2. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A GP2.,pont esetében közbeszerzés tárgyából származó árbevétel alatt a membrántakaró ponyva eladásából
származó árbevételt kell érteni.
Irányadó:Kbt.65.§ (5)-(8),(11) bek.,Kbt. 67.§(3) bek.,321/2015.(X.30.)Kr.19.§(3),(7) bek.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás a 321/2015.(X.30.)Kr.1.§ (1)bek. alapján a Kbt.67.§(1)bek.szerinti EEKD benyújtásával,
igazolások benyújtása az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására.
Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, a formanyomtatvány IV. rész A)-D)
címek alatti táblázatokat nem kell kitölteni.
MSZ1.
Benyújtandó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb membrántakaró
ponyva eladására vonatkozó szerződés ismertetése.
Irányadó: 321/2015.(X.30.)Kr.21.§ (1) bek. a) pont, 22.§(1)bek a)és b)pontjai és (2) bek., valamint 24.§ (1) bek.,
és Kbt.65.§(7),(9), (11) bek.
Az MSZ1. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek akként, hogy közülük
egy felel meg az alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
MSZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított
3 évben olyan -1 vagy több szerződésen alapuló – teljesített a közbeszerzés tárgyára (membrántakaró ponyva
eladására) vonatkozó szállítással,amelynek keretében legalább összesen 60 000 000 HUF értékű teljesítésre
került sor, és amely tartalmazott legalább 3 db olyan membrántakaró ponyva szállítást, amelynél a leszállított
teljes takaróponyvák – leszámítva a min.0,5 méter széles peremet – három rétegben varrással készült anyagból
készültek, és az átszivárgással szembeni ellenállásuk legalább 50 kPa volt.

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részszámla benyújtható a felhívás II.2.4. pontban szereplő tételekre). A számlák ajánlatkérő általi
kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel a Kbt. 135. §, (1); (5)
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és (6) bekezdések, a 2003. évi XCII. törvény 36/A.§, illetőleg a Ptk. 6:130§ (1)-(2) bekezdéseire. Ajánlatkérő
előleget nem biztosít.
— Késedelmi kötbér: A kötbér alapja a késedelmesen szállított tételre megajánlott teljes nettó vételár, mértéke a
késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a kötbéralap
20 %-a. A kötbérmaximum elérését követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani.
— Meghiúsulási kötbér a teljes nettó vételár 20 %-a, amennyiben a meghiúsulás olyan okból következik be,
amelyért a nyertes ajánlattevő felelős.
— Jótállás: minimum 48 hónap maximum a minimális 48 hónapon felül 60 hónap. Részletes információk a
dokumentációban találhatók.
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: 10/03/2017
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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/03/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., 1122 Budapest, Maros utca 19-21., VII. emelet (Maros utca Business
Center).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárással kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében
foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
1.Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány (Kbt.76.§(2)bek.c)pont). Értékelési pontszám:1-10 pont.
1.részszempont: Jótállás időtartama hónapokban megadva a minimálisan előírt 4 éves kötelező jótállási időn
túl ,hónapban kell megadni, maximum 60 hónap (ennél kedvezőbb ajánlati elem is az értékelési ponthatár felső
határával azonos pontszámot kapja).
Bírálati módszer: a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (K.É. 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet 1.bb.
pontja szerinti egyenes arányosítással történik.
2.részszempont:Ajánlati ár,nettó HUF-ban kell megadni. Bírálati módszer: a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója
(K.É. 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet 1.ba. pontja szerinti fordított arányosítással történik.
Az értékelés részletes előírásait a dokumentáció tartalmazza.
2.A közbeszerzési dokumentumok(dokumentáció) a Kbt.39.§(1)bek.-nek megfelelően elektronikus úton
elérhetők az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától, elérésük a Kbt.57.§(2)bek. alapján kötelező.
3.Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 28.§(3)bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban
állapította meg a GP1-GP2. és MSZ1. alkalmassági feltételeket és igazolásaikat.
4.Ajánlatkérő az ajánlatban külföldi pénznemben megadott adatokat,azok értékét átszámolja magyar forintra
a jelen ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjában történő közzétételének napján érvényes a MNB által honlapján
közzétett hivatalos deviza árfolyamon.
5.Az ajánlat benyújtásának követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
6. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
8. Az ajánlatban benyújtandók (a dokumentációban részletezett tartalommal):Kbt.66.§(2),(4)bek., (6)bek.a),b)
pontjai szerinti nyilatkozatok(nemleges tartalommal is),(5)bek. szerinti felolvasólap (a 68.§(4)bek.szerinti
tartalommal), ajánlattevő Kbt.65.§(7)bek.szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is), kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén az erőforrások rendelkezésre állását igazoló
Kbt.65.§(7)bek. második mondata szerinti dokumentum, aláírási jogosultság igazolása, közös ajánlattevők
Kbt.35.§(2)bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat.
9. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt azért nem biztosítja, mert a leszállítandó ponyvák helyszínen
történő elhelyezése technológiai és biztonsági okokból csak egyszerre valósítható meg egy szervezet
teljesítésében, tekintettel a jótállási feltételek biztosítására, és a létesítmények folyamatos üzemének
fenntartására.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhívás IV.2.6. pontjában meghatározott 1 hónapos ajánlati
kötöttség időtartam alatt 30 naptári napot ért.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

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

VI.4.4)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
27/01/2017
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