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Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/145
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2012.12.14.
Iktatószám: 19072/2012
CPV Kód: 90500000-2;90513000-6

Ajánlatkérő:
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

Teljesítés helye:

Győr, Pápai út 51. szám alatt lévő rekultivált
hulladéklerakó (091/3 és 20308 helyrajzi számú
ingatlan), Somlójenő 0106/4. Hrsz., Bakonycsernye
0467/6. és 0467/7. hrsz

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.01.07.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Hulladékgazdálkodás

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Postai cím: Városház tér 1.

Város/Község: Győr

Postai irányítószám: 9021

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Hegyi Zoltán Társulási Tanács Elnöke
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Telefon: +36 96 501 298

E-mail: horvath.istvan@gyor-ph.hu

Fax: +36 96501299

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hulladek.gyor.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

x Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): Hulladékgazdálkodás

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő bezárt, rekultivált
települési szilárdhulladék lerakók utógondozási feladatainak ellátása körébe tartozó depóniagáz
kezelő rendszer üzemeltetése, karbantartása, depóniagáz vizsgálatok elvégzése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 16

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Győr, Pápai út 51. szám alatt lévő rekultivált hulladéklerakó (091/3 és 20308 helyrajzi számú
ingatlan), Somlójenő 0106/4. Hrsz., Bakonycsernye 0467/6. és 0467/7. hrsz

NUTS-kód: HU221
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő bezárt, rekultivált
települési szilárdhulladék lerakók utógondozási feladatainak ellátása körébe tartozó depóniagáz
kezelő rendszer üzemeltetése, karbantartása, depóniagáz vizsgálatok elvégzése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
További
tárgyak:

90513000-6

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

• Győr, Pápai út 51. szám alatt lévő rekultivált hulladéklerakón a győri 091/3 és 20308 helyrajzi 
számú ingatlanon megépült depóniagáz gyűjtő- és kezelő rendszer üzemeltetése, karbantartása; 
• Somlójenő, 0106/4 hrsz. alatti rekultivált hulladéklerakó depóniagáz vizsgálata a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1045/2007. sz. határozata szerint
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(évente két alkalommal); 
• Bakonycsernye, 0467/6, 0467/7 hrsz alatti rekultivált hulladéklerakó depóniagáz vizsgálata a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 24150/2007. sz.
határozata szerint (évente két alkalommal);

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 46050000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció):

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/02/01 (év/hó/nap)

Befejezés 2020/12/31 (év/hó/nap)

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

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Jótállási időszak: a szerződés befejezését követően egy év.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő negyedévente jogosult számla benyújtására.
A számlák kiállításának feltétele a szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása.
Ajánlatkérő a kifizetéseket saját költségvetésből, átutalással teljesíti a Kbt. 130. § (3), (5)
bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
A kifizetésre vonatkozó további jogszabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (különös tekintettel a 36/A. §-ra).

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
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III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel/amellyel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös
ajánlattevő, akivel/amellyel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1)
bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ban
meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevő az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 58. § (3)
bekezdése alapján nyilatkozni köteles.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1.) Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján a jelen
felhívás feladását megelőző kettő naptári évre (2010. és 2011.) vonatkozó éves átlagos nettó
árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2.) Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. d) pontja alapján a
felelősségbiztosítási kötvény másolatát, valamint az utolsó időszaki biztosítási díj megfizetését
igazoló bizonylat, vagy a fedezetigazolás másolatát.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:
P1.) a felhívás feladását megelőző kettő naptári évben (2010. és 2011.) az éves átlagos nettó
árbevétele nem éri el az 5.000.000 forintot.
P2.) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes és hatályos, a szolgáltatás
tárgyára kiterjesztett szakmai felelősségbiztosítással, amelynek minimális összege 5.000.000
forint káronként és 10.000.000 forint évente.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1.) Az ajánlatba csatolni kell , a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. d) pontja szerint a 
megajánlott szakember szakmai önéletrajzát, valamint képzettségét igazoló dokumentumok 
egyszerű másolatát, valamint egy rendelkezésre állási nyilatkozatot. 
M2.-M3.) A felhívás feladását megelőző három éves időszakban végzett legjelentősebb teljesített 
(befejezett) szolgáltatásainak ismertetése az alábbiak szerint: a teljesítés ideje, helye, a szerződést 
kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az szolgáltatás rövid ismertetése, az
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ellenszolgáltatás összege megjelölésével a 310/2011. Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint. 
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:
M1.) nem rendelkezik legalább 1 fő ipari gáz- és olaj tüzelőberendezés szerelő, javító, karbantartó
szakképesítéssel rendelkező szakemberrel 21/2010.(V.14.) NFGM rendelet melléklete szerinti
„Ipari gáz- és olajtüzelő berendezés kezelő” OKJ szerinti szakképesítéssel);
M2.) nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három évben teljesített, gázrendszer
létesítését magában foglaló referenciával, ahol a szerződés(ek) ellenértéke legalább az 5 millió
forintot elérte;
M3.) nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három évben teljesített gázrendszer
üzemeltetését magában foglaló referenciával, ahol az üzemeltetés ellenértéke legalább egy évben
az évi 5 millió forintot elérte, vagy a három év átlagában az éves átlagos 3 millió forintot elérte;

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők
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A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
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Dátum: 2013/01/07 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50800 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció vételára az ÁFÁ-t tartalmazza. A vételárat az ajánlatkérő Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt-nél vezetett, 10201006-50283444-00000000 számú számlájára történő befizetéssel
kell kiegyenlíteni. A közbeszerzési dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat
(befizetési csekk) bemutatásával személyesen lehet átvenni a 9028 Győr, Rozgonyi u. 44. címen,
pénteken 9:00 és 11:00, más munkanapokon 9:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő
napján 11:00 óráig. Ha az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra
a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét: „Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő bezárt, rekultivált
települési szilárdhulladék lerakók utógondozási feladatainak ellátása körébe tartozó depóniagáz
kezelő rendszer üzemeltetése, depóniagáz vizsgálatok elvégzése.” elnevezésű közbeszerzési
dokumentáció vételára.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/01/07 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb:

 Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/01/07 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: 9028 Győr, Rozgonyi u. 44. I. em. 122.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
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A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

-

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A közbeszerzési dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat (befizetési csekk)
bemutatásával személyesen lehet átvenni a 9028 Győr, Rozgonyi u. 44. címen, pénteken 9:00 és
11:00, más munkanapokon 9:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig. Ha
az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3)
bekezdése irányadó. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét: „Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő bezárt, rekultivált települési
szilárdhulladék lerakók utógondozási feladatainak ellátása körébe tartozó depóniagáz kezelő
rendszer üzemeltetése, depóniagáz vizsgálatok elvégzése.” elnevezésű közbeszerzési
dokumentáció vételára.
Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122.§ (5) bekezdésében, valamint a közbeszerzési
dokumentációban foglaltak az irányadók.
Konzultáció megtartására nem kerül sor.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

-

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

-

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékébe való felvételnél szigorúbban határozta meg a
következő alkalmassági feltételeket: P1.,P2., M1., M2., M3.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

-

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:
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V.4.1.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontjában 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A 
postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az 
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
V.4.2.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon 
kezdődnek. 
V.4.3.) Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 
benyújtania. (Kbt. 60. § (1) bek.). Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bek.). Az ajánlatban az 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. § (5) 
bek.). 
V.4.4.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és 
az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő képviseletére 
jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult 
személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott 
aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni. 
V.4.5.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 
V.4.6.) Az ajánlatban meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
vesz igénybe (Kbt. 40. § (1) bek. a) pont), 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékét 10%-os mértéket meghaladóan igénybe 
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bek. b) pont), továbbá 
c) a Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén meg kell jelölni az ajánlatban az érintett 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
V.4.7.) Hiánypótlás: Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, szükség 
szerinti alkalommal teljes körű hiánypótlást biztosít a Kbt. 67. §-a szerint. 
V.4.8.) Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a 
meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő 
az eljárás nyertesével - vagy annak visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), amennyiben őt az ajánlatok
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elbírálásáról szóló összegzésben megjelölik - köti meg a szerződést (Kbt. 124. § (4) bek.) 
V.4.9.) Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. 
V.4.10.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati
felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a
fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 
V.11.) Fordítás: Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy a dokumentum mellé csatolandó annak magyar nyelvű
fordítása és az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a fordítás mindenben megfelel az eredeti
szövegnek. A nem magyar nyelven készült, vagy felelős fordítással el nem látott dokumentumokban
foglaltakat Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. Ajánlatkérő kizárólag a
fordítást vizsgálja. 
V.4.12.) Alkalmazandó jogszabályok: Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai irányadóak. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni (Kbt. 3. §). 
V.4.13.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 94. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel. 
V.4.14.) A megbízási díjat nyertes ajánlattevő évente a KSH által közölt szolgáltatási inflációs ráta
mértékével arányosan növelheti. A díjemelést első alkalommal a 2014. évi II. negyedévi számlában
érvényesítheti nyertes ajánlattevő. 
V.4.15.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az
ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi
megállapodást, amelynek tartalmát a Kbt. 25. §-a, illetve a közbeszerzési dokumentáció határozza
meg.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/12/11 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Postai cím: Rozgonyi u.44.

Város/Község: Győr

Postai irányítószám: 9028

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Hegyi Zoltán a Társulási Tanács Elnöke

Telefon: 06-96/501-298

E-mail: piu.gyor@gmail.com
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Fax: 06-96/501-299

Internetcím (URL): www.hulladek.gyor.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Postai cím: Rozgonyi u.44.

Város/Község: Győr

Postai irányítószám: 9028

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Hegyi Zoltán a Társulási Tanács Elnöke

Telefon: 06-96/501-298

E-mail: piu.gyor@gmail.com

Fax: 06-96/501-299

Internetcím (URL): www.hulladek.gyor.hu

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Postai cím: Rozgonyi u.44.

Város/Község: Győr

Postai irányítószám: 9028

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Hegyi Zoltán a Társulási Tanács Elnöke

Telefon: 06-96/501-298

E-mail: piu.gyor@gmail.com

Fax: 06-96/501-299

Internetcím (URL): www.hulladek.gyor.hu

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:
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1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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