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Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16961628Fax:+36 16961627Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.hulladek.gyor.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati TársulásAjánlatkérő 
neve:

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001190742019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás

EKRSZ_
23274835

Városház Tér 1

Győr HU221 9021

Borsi Róbert

tarsulas@hulladek.hu +36 96824919

ANPAST Europroject Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
61268595

Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.

Budapest HU110 1053

Stumpf Gábor

anpast@anpast.hu



EKR001190742019

09332000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerelendő eszközök együttesen képeznek komplett egységet, részekre bontásuk műszaki, illetve gazdasági okokból sem indokolt.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Az Ajánlatkérő által megadott helyszínek Győr város területénII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítéseII.1.3) A szerződés tárgya:

45211360-0

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Egyéb:

önkormányzati társulás

Egyéb tevékenység:

Hulladékgazdálkodás

Építési beruházás

A szerződés tárgya: Teljesen földbe süllyesztett szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése Az ajánlatkérő által megadott helyszínekre 
összesen 20 db teljesen földbe süllyesztett szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése. 1 szelektív hulladékgyűjtő sziget tartalmaz 4 db
teljesen földbe süllyesztett hulladékgyűjtő konténert: papír, műanyag, fém és üveg részére. (összesen 80 db teljesen földbe süllyesztett
hulladékgyűjtő konténer). A régi hulladékszigetek elbontása, tereprendezés, gépi földmunkák, szintezés, telepítés, valamint minden 
szelektív hulladékgyűjtő szigetnél 1 db egyenként 30W teljesítményű napelemes LED-es lámpatest telepítése új lámpaoszlopokra.
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II.2.6) Becsült érték:

70Vállalkozói díj (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Az ajánlatkérő által megadott helyszínekre összesen 20 db teljesen földbe süllyesztett szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése. 1 
szelektív hulladékgyűjtő sziget tartalmaz 4 db teljesen földbe süllyesztett hulladékgyűjtő konténert: papír, műanyag, fém és üveg 
részére. (összesen 80 db teljesen földbe süllyesztett hulladékgyűjtő konténer. Feliratozva vagy grafikai ábrákkal ellátva a 
hulladékgyűjtő konténerek bedobó nyílásai. (papír, műanyag, fém és üveg). A régi hulladékszigetek elbontása, tereprendezés, gépi 
földmunkák, szintezés, telepítés, valamint minden szelektív hulladékgyűjtő szigetnél 1 db egyenként 30W teljesítményű napelemes 
LED-es lámpatest telepítése új lámpaoszlopokra. Meglévő hulladékgyűjtő szigetek bontása, új szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
kialakítása. Tereprendezési, valamint gépi földmunkák elvégzése. Az új teljesen földbe süllyesztett hulladékgyűjtő konténerek 
beépítése – telepítése. Napelemes LED-es lámpatestek tartóoszlopokra való felszerelése és azok telepítése – villámvédelmi munkák 
elvégzése. Tereprendezési munkák elvégzése, valamint az eredeti állapotok visszaállítása a telepítések után. Ahol szükséges 
térkövezés – betonozás – szegélyezés. Részletezést az árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45312310-3

45113000-2

45112700-2

45112500-0

45112400-9

45111291-4

34928480-6

31527200-8

Az Ajánlatkérő által megadott helyszínek Győr város területén

Igen

Igen

A teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalata épületfelújítási 
munkák helyszíni irányításában (maximum 24 hónap) (hónap)

20

Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott jótállási időn felül (
maximum 24 hónap) (hónap)

10

Nem

Igen
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját nyilatkozatával kell igazolnia. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/
2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az 
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.]. Az alvállalkozó és adott esetben az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.]. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már 
ismert alvállalkozók megnevezését [Kbt. 67. § (4) bek.]. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr. 
17. § (1)-(2) bek.] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában foglaltakra. Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú 
nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §]. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre 
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) 
bekezdése alapján kérjük, hogy amennyiben a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplő az Ajánlatkérő 
korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást, a jelen eljárásban előírt, kizáró okok 
igazolására vonatkozó nyilatkozatainak benyújtását mellőzze, és csak arról nyilatkozzon, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott 
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során! Ajánlatkérő meg fogja vizsgálni, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e a jelen
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az 
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont]. A 
kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés, melynek tárgya: Teljesen földbe süllyesztett szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
telepítése

II.2.12) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:
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Nem

Nem

Nem

Nem
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További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

AK tartalékkeretet nem köt ki. A nyertes AT jogosult teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére. A 
nyertes AT előlegszámlát állít ki. Az előleg elszámolása a 4. részszámlából és a végszámlából történik két egyenlő részletben. AK az 
ellenszolgáltatást saját forrásból biztosítja, utófinanszírozás keretében. AK 4 részszámla (20%, 40%, 60%, 80%-os készültségenként) és
1 végszámla (100%-os készültségnél) benyújtásának lehetőségét biztosítja a szerződéstervezet szerint. Jogszabályok: Kbt. 135. § (1)-(2)
;(5-6);(8); 272/2014. (XI. 5.) Kr. Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor); 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-B.
§ (alvállalkozó igénybevétele esetén); 322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §, Áfa tv. 142.§, 2011. évi CXCV. törvény, 368/2011. (XII. 31.) Kr.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napjára a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a. max: a nettó díj 20 %-a. Kötbérterhes határidő 
a véghatáridő. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 1 %-a. Meghiúsulási kötbér: A nettó 
vállalkozási díj 30 %-a Jótállás: a minimumként meghatározott 12 hónap plusz a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő időtartam. 
Kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. Jótállási biztosíték: AK a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények a 
jótállás időtartamára jótállási biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 3 %-a. 
AT-nek nyilatkozatot kell csatolnia az előírt biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. A szerződés biztosítékaival 
kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági minimumkövetelményeket.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.09.12

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2019.09.19 15:00

HU
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Nem




