HL/S S101
25/05/2022
279219-2022-HU

1 / 12

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279219-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Győr: Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák
2022/S 101-279219
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Hivatalos név: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosító szám: 15467256208
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu
Telefon: +36 96824919
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hulladek.gyor.hu
I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000735182022/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/EKR000735182022/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:
Hulladékgyűjtő edények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000735182022

II.1.2)

Fő CPV-kód
34928480 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés
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II.1.4)

Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében hulladékgyűjtő edények beszerzése.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
34928480 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák
39221260 Szemetesedények
44613700 Szemeteskonténerek
44613800 Hulladékgyűjtő konténerek

II.2.3)

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

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás 1. közbeszerzési részének eredményeként a keretmegállapodást kötött Ajánlattevő
feladata a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés során az alábbi termékek szállítása
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a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az alábbi főbb eszköz kategóriák és mennyiségi adatok
figyelembevételével:
Sorszám Eszköz Mennyiség (db)
1. Tétel 2500 literes „harang” alakú edény műanyag hulladék gyűjtésére 50
2. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény papír hulladék gyűjtésére 61
3. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény fém hulladék gyűjtésére 55
4. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény üveg hulladék gyűjtésé-re 50
5. Tétel 1100 literes edény műanyag hulladék gyűjtésére 60
6. Tétel 1100 literes edény papír hulladék gyűjtésére 42
7. Tétel 1100 literes edény fém hulladék gyűjtésére 54
8. Tétel 1100 literes edény üveg hulladék gyűjtésére 60
9. Tétel 120 literes edény maradék (vegyes) hulladék gyűjtésére 4500
10. Tétel 120 literes edény bio hulladék gyűjtésére 4400
11. Tétel 240 literes edény vegyes hulladék gyűjtésére 2000
12. Tétel 240 literes edény hulladék szelektív (házhoz menő) gyűjtésére 12930
13. Tétel 1100 literes edény vegyes hulladék gyűjtésére 200
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében be-szerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbe-szerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szállítási határidő vonatkozásában az alábbiakat rögzíti:
A teljesítési (szállítási) határidő minimum 30, maximum 90 naptári nap azzal, hogy
teljesítési (szállítási) határidő minden esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében a
konkrét, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés során az ajánlatkérő által kerül
meghatározásra.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A 120 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1:2020 szabvány elvárásain
túl-menően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A 120 l-es hulladékgyűjtő edények esetén az edény test és fedél tömege együtt,
kerék és tengely nélkül meghaladja az 5,0 kg-ot (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A 120 l-es hulladékgyűjtő edények megfelelnek a RAL-GZ 951/1 minőségi
követel-ménynek (igen/nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A 240 l-es hulladékgyűjtő edények megfelelnek a RAL-GZ 951/1 minőségi
követel-ménynek (igen/nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.5. A 1100 l-es hulladékgyűjtő edények megfelelnek a RAL-GZ 951/1 minőségi
követel-ménynek (igen/nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás időtartama (hónapban) (36 hónap érvényességi küszöbnek minősülő
megaján-láson felüli mérték, akként, hogy a max. 36 hónap többlet megajánláson felüli megajánlást Ajánlatkérő
többlet pontszámmal nem értékeli) / Súlyszám: 8
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Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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
Ajánlatkérő jelzi, hogy fax számmal nem rendelkezik.
A jelen eljárásban eljáró FAKSZ: Stumpf Gábor, lajstromszám (00063)
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretmegállapodás kerül megkötésre. A keretmegállapodás alapján
történő közvetlen megrendelések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor. A
közvetlen megrendelésekkel adásvételi szerződés jön létre.

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 ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmas-sági követelmények
igazolásában olyan gazdasági szereplő (, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és 63. § (1) bekezdése szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll.
AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) és 63. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (Kr.) 1. § (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) ajánlatában
az ajánlat benyújtásakor az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes
igazolások során az EEKD-t a Kr. 4-7., és 9. § alapján kell kitölteni.
Kbt. 67. § (4) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában,
nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdése és 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös
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ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös aján-lattevői tagok által). AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint jár
el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8-16. § szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.
AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött iga-zolást és az erről szóló
nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozni kell erről, elektronikus űrlap formájában)
A Kr. 1. § (1) alapján az AT-nek az ajánlatában, az ajánlata benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont
kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági
követelményeknek azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint kerül sor.
AK felhívja a figyelmet a TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE új 5k. cikke (1) bekezdésére. ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a hivatkozott rendelkezés hatálya alá.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek 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.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások be-nyújtására
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 AT) csatolja a felhívás feladásának napjától visz-szafelé számított 24 hónapban
vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a szám-lavezető pénzügyi intézményétől (Kbt. 3.§ 32. pont)
származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (kivéve a felhívás
feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében), attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi mi-nimális
tartalommal:
- a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hó-napban előfordult-e a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári
napot meghaladó időtartamú sor-ba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
AK felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak
alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is. Az ajánlati felhívás feladásának napján már nem
létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől szár-mazó nyilatkozat keltezése az ajánlati felhívás
feladásának napjánál régebbi is lehet, a meg-szűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolás alkalmas
az alkalmassági minimum-követelmény alátámasztására.
A felhívás feladásnak napját az ajánlati felhívás VI.5) pontja tartalmazza.
P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatol-ja a felhívás
feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edény
szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számí-tott - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
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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 esetekre az igazolással
kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
P.1. 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 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés
tárgyából (hulladékgyűjtő edény szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
összesen nem érte el legalább a 256 500 000,- HUF összeget.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együt-tesen is
megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közü-lük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fenn-álló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénz-ügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtá-sakor a
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások be-nyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év ben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett,
és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyára vonatkozó legjelentősebb
szállításainak (hulladékgyűjtő edény szállítása) ismertetése.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,
- a korábbi teljesítés tekintetében a szerződést kötő másik fél részéről érdemi felvilágosítást adó személy neve,
elérhetősége
- a szállítás tárgya és mennyisége,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból/nyilatkozatból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a
ref.munkának az AT által elvégzett részét veszi figye-lembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.
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Kérjük emiatt a szállítások bemutatá-sánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez
szükséges mű-szaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az eset-ben a Kbt. 140. §
(9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben
ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének refe-renciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység
folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt al-kalmassági
minimumkövetelmények!
M.2 A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján ajánlattevő csatoljon olyan, elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsít-ványt, amely tanúsítja, hogy a
leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértel-műen meghatározott áru megfelel bizonyos
leírásoknak vagy szabványoknak.
M.3. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. h) pontja alapján AT csa-tolja valamennyi
tétel mintapéldányát, az alábbiak szerint:
- a leadott mintapéldányoknak meg kell egyezniük az ajánlattevő szakmai ajánlatában meg-ajánlott pontos
típusokkal,
- a mintapéldány színét ajánlattevő jogosult megválasztani,
- valamennyi mintapéldányon fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen ne legyen
eltávolítható,
- AT a nevét nem tüntetheti fel a mintapéldányon.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak-ra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
(több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
M.1.1. 120 literes, hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 3300 db vegyes hulladék gyűjtő edény
szállítására vonatkozó referenciá(kk)val,
M.1.2. 240 literes, hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 1500 db vegyes hulladék gyűjtő edény
szállítására vonatkozó referenciá(kk)val.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek,
ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az
időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott ter-mékre
vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M.2.1. a 120, 240 és 1100 literes edények tekintetében: MSZ EN 840-1:2020, MSZ EN 840-3/2020, MSZ EN
840-6, MSZ 840-5
M.2.2. az 1500 és 2500 literes edény tekintetében: MSZ EN 13071-1.
M.3. Alkalmatlan az AT, ha a 9 és 11. tételek tekintetében megajánlott termékek bármely mintapéldánya nem
igazolja, hogy az adott termékek megfelelnek a következő feltételeknek:
A 9. tétel tekintetében:
- A tartályok és azok felfogó részeinek méreteit a MSZ EN 840-1:2020 szabványnak a 120 literes műanyag
hulladékgyűjtő tartályra vonatkozó része tartalmazza.
- A tartály feleljen meg az MSZ EN 840-6 biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, valamint az MSZ
840-5 vizsgálatokra vonatkozó előírásainak, melyről Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
- Az idézett MSZ szabványok megnevezése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ szerint történik.
- Alkalmas legyen maradék (kommunális) hulladék tárolására.
- A megajánlott termékek szorosan illeszkedjenek az Ajánlatkérőnél meglévő gyűjtő-gép beöntő-szerkezeteinek
típusaihoz és eszközállományához, kezelési gyakorlathoz.
- A tartályokhoz felhasználható alapanyag magas molekuláris számú UV stabilizált polietilén.
- A tartályok gyártásához új vagy regenerált anyag is felhasználható. Az újrafelhasznált anyag legfeljebb 20
tömegszázaléknyi és legfeljebb egyszeresen regenerált lehet.
- A felhasznált anyag minőségét az Ajánlattevő az alapanyag gyártó művétől származó műbizonylattal köteles
igazolni, amelyet az adott szállítmánnyal együtt ad át.
- A gyűjtőedényt úgy kell kialakítani, hogy a formastabilitása megfelelő legyen, a hasznos teherbírást 20%-kal
meghaladó súly igénybevétel esetén is.
- Belső felülete sima felületű legyen, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
- Helymeghatározáshoz BDE-FDX, 134,2 kHz azonosítóval ellátva.
- „112” jelzéssel ellátva, fehér színű hőnyomásos technológiával
- A tartály 2 db műanyag keréken (keréktesten) legyen gördíthető, melyeken tömör gumiabroncs van.
- A kerekek a tartály külső részén helyezkedjenek el. Egy-egy kerék statikus teherbí-rása legalább 100 kg
legyen.
- A tengely átmenő tengely legyen, átmérője Ø 22,0 ± 0,3 mm legyen.
- A tengely anyaga minőségi acélból, tömör kivitelben készüljön (csőtengely nem megengedett).
- A tengelyfelerősítésnél az edénytest minimum 6 mm vastag bordázattal rendelkezzen.
- A fedelet úgy kell kialakítani, hogy falvastagsága és bordázata révén ne vetemedjen. A felfekvő felület
legfeljebb 30%-ánál lehet max2 mm-es rés.
- A fedél zsanérozásnál a biztonságos min kétszeres zsanérozás az elvárt.
- Az edénytesthez a tartályfogantyú min 3 ponton legyen rögzítve.
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- A zsanércsapszegeket csak roncsolásos eljárással lehessen megbontani (kiesés el-leni biztosítás).
- Ergonómiailag kialakított fogantyúkkal (2 db) rendelkezzen a tető a nyitáshoz.
- A fedél belső pereme úgy legyen kialakítva, hogy a kondenzvizet ne az edénybe vezesse.
- Elülső felvevő kialakítása olyan legyen, hogy a tartály fala és a felvevő pereme közötti távolság 33+8 -0 mm,
és a felvevőperem függőleges legyen.
- A tartály felülete mindenütt homogén legyen.
- A leírás, illetve ábrázolás térjen ki a különböző merevítőbordák darabszámára, vas-tagsági méretére.
- A tartályokat méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel kell bemutatni úgy, hogy az használható legyen
az alkalmasság, az MSZ EN 840 szabványcsoportnak való megfelelőség elbírálására. A leíráshoz képest a
beszállított tartályok nem mutathatnak el-térést.
- Megengedett fedél csapódási zajszint: max. 92dB
- Edénytest és fedél együttes tömege (kerék és tengely nélkül): min 5,0kg
A 11. tétel tekintetében:
- A tartályok és azok felfogó részeinek méreteit a MSZ EN 840-1:2020 szabványnak a 240 literes műanyag
hulladékgyűjtő tartályra vonatkozó része tartalmazza.
- A tartály feleljen meg az MSZ EN 840-6 biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, valamint az MSZ
840-5 vizsgálatokra vonatkozó előírásainak, melyről Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
- Az idézett MSZ szabványok megnevezése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ szerint történik.
- Alkalmas legyen maradék (kommunális) hulladék tárolására.
- A megajánlott termékek szorosan illeszkedjenek az Ajánlatkérőnél meglévő gyűjtő-gép beöntő-szerkezeteinek
típusaihoz és eszközállományához, kezelési gyakorlathoz.
- A tartályokhoz felhasználható alapanyag magas molekuláris számú UV stabilizált polietilén.
- A tartályok gyártásához új vagy regenerált anyag is felhasználható. Az újrafelhasznált anyag legfeljebb 20
tömegszázaléknyi és legfeljebb egyszeresen regenerált lehet.
- A felhasznált anyag minőségét az Ajánlattevő az alapanyag gyártó művétől származó műbizonylattal köteles
igazolni, amelyet az adott szállítmánnyal együtt ad át.
- A gyűjtőedényt úgy kell kialakítani, hogy a formastabilitása megfelelő legyen, a hasznos teherbírást 20%-kal
meghaladó súly igénybevétel esetén is.
Folytatás az AF. VI.4.3. pontjában:
AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel. Az ellenőrzési adatlap a közbeszerzési dokumentáció I.
kötetéből megismerhető.
III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
-Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes tételek (eszközök) nettó vételára, mértéke a
késedelem minden naptári napja után napi 1,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a megrendelt
mennyiségre vetített teljes nettó vételár 30%-a.
-Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes tételek (eszközök) szerinti nettó vételár 30%-a.
-Jótállás: Ajánlattevő megajánlása szerint. (min. 36 hónap, kezdete: sikeres átadás-átvétel)
Előleget ajánlatkérő nem biztosít.
Ajánlattevő az egyes közvetlen megrendelések teljesítését követően jogosult számla be-nyújtására.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130. § (1)-(2),Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.,

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

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
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IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

IV.1.8)

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

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/06/2022
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: 23/06/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:
EKR Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.

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

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) Kr. 39. § (4) bek: Az alkalmassági feltételek szigorúbbak
3) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány: AK a 4. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ 2020. évi
60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklete A. 1. ab) pont szerinti egyenes arányosítás módszere,
a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutató 1. számú melléklete B. 1. a pontozás módszere, az
1. r.sz. esetében (ár) a KH útmutatója VI. pont 1. sz. melléklet A.1. aa) 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) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI. kötet szerint, mely tartalmazza a megajánlott
eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális
paramétereknek való megfelelés. AT szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása szerinti
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típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben
valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kéte-lye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum
benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb,
ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az
ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását
tartalmazza.
AK előírja, hogy szakmai ajánlatában AT csatolja az egyes műszaki követelményeknek való meg-felelést
alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszer-zési dokumentumok
részét képező ajánlati dokumentáció tartalmaz.
AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést
hiánytalanul kitöltve.
5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6) Kbt. 35. § (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
7) AK a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figye-lemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez,
melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból
nem lenne ésszerű. AK a műszaki feltételrend-szert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt
megfelelően biztosítja a mel-lett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen
lenne. AK a vizs-gálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági
műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egy-séges
koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és eset-legesen érvényesítendő
jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon
túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszer-zés.
8) Nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes, hulladékgyűjtő edényzet gyártására és/vagy forgalmazására vonatkozó ISO9001minőségir-i rendszer szerinti tanúsítvánnyal
vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiz-i
rendszertanúsítvánnyal;valamintISO14001környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvány-nyal
illetve környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A fent megjelölt
tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés egész
időtartama alatt nyertes AT-nek gondoskodnia kell a tanúsítvá-nyok érvényességének fenntartásáról.
9) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári
napot kell érteni.
10) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához
köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsá-tani. Az ajánlati biztosíték összegszerűen
meghatározott mértéke 2 500 000,- HUF. Az aján-lati biztosítékkal kapcsolatos részletes előírásokat az AD I-es
kötete tartalmazza.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
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VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § előírásai szerint.
Folytatás az AF. III.1.3. pontjából:
- Belső felülete sima felületű legyen, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
- Helymeghatározáshoz BDE-FDX, 134,2 kHz azonosítóval ellátva.
- „112” jelzéssel ellátva fekete színű hőnyomásos technológiával.
- A tartály 2 db műanyag keréken (keréktesten) legyen gördíthető, melyeken tömör gumiabroncs van.
- A kerekek a tartály külső részén helyezkedjenek el. Egy-egy kerék statikus teherbírása min 100 kg legyen.
- A tengely átmenő tengely legyen, átmérője Ø 22,0 ± 0,3 mm legyen.
- A tengely anyaga minőségi acélból, tömör kivitelben készüljön (csőtengely nem megengedett).
- A tengelyfelerősítésnél az edénytest min 6 mm vastag bordázattal rendelkezzen.
- A fedelet úgy kell kialakítani, hogy falvastagsága és bordázata révén ne vetemedjen. A felfekvő felület
legfeljebb 30%-ánál lehet max 2 mm-es rés.
- A fedél zsanérozásnál a biztonságos min kétszeres zsanérozás az elvárt.
- Az edénytesthez a tartályfogantyú min 3 ponton legyen rögzítve.
- A zsanércsapszegeket csak roncsolásos eljárással lehessen megbontani (kiesés el-leni biztosítás).
- Ergonómiailag kialakított fogantyúkkal (2 db) rendelkezzen a tető a nyitáshoz.
- A fedél belső pereme úgy legyen kialakítva, hogy a kondenzvizet ne az edénybe vezesse.
- Elülső felvevő kialakítása olyan legyen, hogy a tartály fala és a felvevő pereme közötti távolság 33+8 -0 mm,
és a felvevőperem függőleges legyen.
- A tartály felülete mindenütt homogén legyen.
- A leírás, illetve ábrázolás térjen ki a különböző merevítőbordák darabszámára, vas-tagsági méretére.
- A tartályokat méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel kell bemutatni úgy, hogy az használható legyen
az alkalmasság, az MSZ EN 840 szabványcsoportnak való megfelelőség elbírálására. A leíráshoz képest a
beszállított tartályok nem mutathatnak el-térést.
- Megengedett fedél csapódási zajszint: max. 92dB
- Edénytest és fedél együttes tömege (kerék és tengely nélkül): min 7,5 kg

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
20/05/2022
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