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

Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata  

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532  

Postai cím: Szabadság tér tér 1.  

Város: Füzesgyarmat  

Postai irányítószám: 5525  

Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Bere Károly polgármester  

Telefon: +36 66491592  

E-mail: fgyphivmuszak@globonet.hu  

Fax: +36 66491361  

Az ajánlatkérő általános címe (URL):  

A felhasználói oldal címe (URL):  

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):  

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):  

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.  

További információ a következő címen szerezhető be  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)  

x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)  

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. melléklet II) pontját)  

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)  

x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)  

I.2) Az ajánlatkérő típusa  

  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi 

részlegeik  

  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal  

x Regionális vagy helyi hatóság  

  Regionális vagy helyi iroda/hivatal  

  Közjogi intézmény  

  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet  

  Egyéb (nevezze meg):  

I.3) Fő tevékenység  

x Általános közszolgáltatások  

  Honvédelem  

  Közrend és biztonság  

  Környezetvédelem  

  Gazdasági és pénzügyek  

  Egészségügy  

  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  

  Szociális védelem  

  Szabadidő, kultúra és vallás  

  Oktatás  

  Egyéb (nevezze meg):  

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 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:  

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Füzesgyarmat város területén  

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  Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

 

 Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        

16 

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 Szolgáltatási koncesszió               

 

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben  

A teljesítés helye:  

Füzesgyarmat város területe  

NUTS-kód HU332  

 

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 hónapban:  

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy 

évet:  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke 

(adott esetben, 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 vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:  

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Füzesgyarmat város területén.  

 

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 90500000-2  

További tárgyak: 90511000-2  

 90511200-4  

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk  

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem  

II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 

szükség szerint több példányban is használható )  

A beszerzés részekből áll: nem  

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók  

  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre  

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk  

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem  

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség  

 

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott 

esetben)  

 

A közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint, az 5.844 fős település közigazgatási 

területén szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése. 

 

Közszolgáltató főbb kötelezettségei: 
A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő 

ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb 

gyűjtőedényben:  
 

a) A települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,  

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsájtott nagy darabos, 

lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer –a közszolgáltató által 

meghatározott időpontban és helyen- történő begyűjtése és elszállítása,  

c) ingatlanon a közszolgáltató által biztosított gyűjtőzsákban szelektíven összegyűjtött hulladékok 

havonta egyszeri rendszerességgel történő begyűjtésére és elszállítása.  

d) A közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítás,  

e) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladékhasznosításra történő átadása, és 

ártalmatlanítása.  

f) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli pótlása.  

 

 
A hulladékszállítás gyakorisága a városban a következő:  

a) hetente egyszer 1db 120 literes, illetve egyéb edényzetben,  

b) többlakásos lakóépületeknél hetente egyszer 1,1m3-es konténerekben,  

c) havonta egyszer 1 db 110 literes szelektív hulladék gyűjtőzsákban  

 



A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató 

évente két alkalommal, illetve a karácsonyfa elszállításáról a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás keretében-külön díj felszámítása nélkül- gondoskodik.  

 

(2) A közszolgáltatás tárgyát a szelektív hulladék vonatkozásában a következő 

hulladékkódonkénti hulladékfajták képezik: 

 

 

EWC 15 01 01  Papír és karton csomagolási 

hulladékok  

EWC 15 01 02  Műanyag csomagolási 

hulladékok  

EWC 15 01 04  Fém csomagolási hulladékok  

EWC 15 01 05  Csomagolási kompozit hulladék  

EWC 15 01 07  Üveg csomagolási hulladék  

EWC 20 01 01  Papír és karton  

EWC 20 01 39  Műanyagok  

 

 
A közszolgáltató által biztosított gyűjtőzsákban összegyűjtött szelektív hulladékok gyűjtéséről és 

elszállításáról a szolgáltató havi rendszerességgel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

keretében – külön díj felszámolása nélkül – gondoskodik.  

 

A közszolgáltatónak ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert köteles működtetni. 

A közszolgáltatással érintett területen a lakosság száma: 5844 fő. 

A települési szilárd hulladék mennyisége a korábbi években:  

2010: 1133,51 t 

2011: 1137,01 t 

2012: 1054,65 t  

2013: 1243,86 t  

A 2013. év december hó 31-én alkalmazott díj (120 literes edényzet igénybe vétele esetén): 

305 Ft+ÁFA/ürítés.  

(adott esetben, csak számokkal)  

Becsült érték áfa nélkül: 305 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) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés meghosszabítható nem  

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

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy 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  

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



vagy  

Kezdés 2015/01/01 (nap/hónap/év)  

Befejezés 2019/12/31 (nap/hónap/év)  

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk  
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek  

 

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

Az Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126 § (1) bekezdése 

alapján – a teljesítés időtartamára és a garanciavállalás időtartamára – az alábbi szerződést 

biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:  

a) Késedelmi kötbér 

b) Hibás teljesítési kötbér 

c) Meghiúsulási kötbér  

Késedelmi kötbér: 

A késedelmi kötbért Ajánlatkérő a Szerződés bármely kötelezettségének késedelmes 

teljesítése esetén érvényesíti. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett nettó ajánlati 

ár. A késedelmi kötbér mértéke, a késedelemmel érintett nettó ajánlati ár 3 %-a / késedelmes 

naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér 

maximuma késedelmenként 5 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Ajánlatkérő súlyos 

szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát. 

Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: 

A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Vállalkozó nem szerződésszerű 

(rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a Vállalkozó, vagy az általa 

a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel. A hibásteljesítési 

(minőségi) kötbérmértéke a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában a hibás teljesítéssel 

érintett nettó ajánlati ár 3 %-a/hibás teljesítés. Amennyiben Ajánlatkérő a hiba kijavítását 

igényli, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hibaközlésétől a hiba 

kijavításáig terjedő időtartamra. 

Meghiúsulási kötbér: 

A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha a Nyertes ajánlattevő 

olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 5. naptári napot 

és Ajánlatkérő a szerződést, ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással 

határidőre tekintet nélkül megszünteti.  

A meghiúsulási kötbér mértéke: 10.000.000.-Ft.  

A kötbér esedékessé válik: 

a) a késedelmi kötbér: amikor a késedelem megszűnik, vagy a késedelem eléri a 30 napot 

b) hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetőleg hiba kijavítása esetén – ha a 

késedelemre megállapított mértékű kötbér jár – a késedelemre vonatkozó szabályok szerint 

c) meghiúsulási kötbér esetén a felmondás közlésével. 

 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre:  

A közszolgáltató a szolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számára havonta utólag 

számlázhatja. A számla kiegyenlítése a Kbt. 130. § (3) a) pontjára is figyelemmel történik. 

A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF  

Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból teljesíti. 

 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 

személy: (adott esetben)  



Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja. 

 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)  

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak 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  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

Kizáró okok:  

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.  

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.  

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) 

pontjaiban meghatározott kizáró ok fennáll. 

Megkövetelt igazolási mód:  

- Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 56. (1) bekezdése - kivétel Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pont kc) alpont - ,a Kbt. 56. § (2) bekezdése és a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai 

szerinti kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell. 

- Ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: 

VHR 310) 2. § i) pont ib) alpontja szerinti tartalmú nyilatkozatot kell benyújtania, illetve nem 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a VHR 310 4. § f) pont fc) alpontja szerinti 

tartalmú nyilatkozatot kell benyújtani. 

- Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 

(más szervezet) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem 

állásáról az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a 

VHR 310 10. §-a alapján. 

- Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (más 

szervezet) vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és 

f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy 

nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá 

eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet 

nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 

az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre a fentiek szerinti 

nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 

nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-

d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá a VHR 310 12.§-a alapján alkalmazandó 10.§ 

alapján. 

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő 

benyújtani.  

A kizáró okok igazolása tekintetében felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési 

Hatóság alábbi útmutatóira: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-



57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, 

nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 

vonatkozásában [KÉ 2014. évi 57. lapszám, kibocsátás dátuma: 2014.05.16.] 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró 

okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az 

Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők 

vonatkozásában[KÉ 2012. évi 61. lapszám, kibocsátás dátuma: 2012.06.01.] 

A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtott dokumentumoknak a felhívás feladását 

követő keltezésűeknek kell lenniük. 

 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

P1. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés 

a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot- 

attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak- legalább az alábbi tartalommal:  

- valamennyi általa vezetett pénzforgalmi számla száma, 

- mióta vezeti a pénzforgalmi bankszámlá(ka)t 

- a pénzforgalmi bankszámlá(ko)n a felhívás feladásának napját megelőző (visszafelé 

számított) utolsó 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás. 

- rendelkezik-e az előírt likvid pénzeszközzel vagy szabad hitelkerettel. 

Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában 

meghatározottakat érti, azaz: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező 

fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási 

sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél 

az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében 

sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval. 

 

P2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő 

ismertesse az előző három év közbeszerzés tárgyából (szilárd hulladék szállítása) származó- 

általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételét, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor 

jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak.  

Ha az ajánlattevő a P2) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 

működik, amely árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 

ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 

igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő 

tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az 

e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 

alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII.23.) 

Korm.rendelet 14.§ (3) bekezdés) 

 

P.3) Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének d) pontja 

alapján csatolni kell az érvényes felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény egyszerű 

másolatát. 



 

Amennyiben ajánlattevő más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik, az alkalmassági 

feltételeknek való megfelelés igazolásán túl ezen szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

A meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények esetén a Kbt. 55. § (4) - (6) 

bekezdésében rögzítettek is megfelelően alkalmazandók, illetve a Kbt. 55. § (5) és (6) 

bekezdésében meghatározott dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is csatolandóak. 

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is 

elegendő benyújtani.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)  

P1. bármely számlavezető pénzügyi intézményi pénzforgalmi számláján a felhívás 

feladásának napját megelőző (visszafelé számított) utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó 

sorbaállítás volt és alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 100.000.000,- Ft 

mértéket elérő likvid pénzeszközzel vagy - jelen eljárás tárgyát képező szerződés 

teljesítéséhez felhasználható - szabad hitelkerettel. 

 

P2. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az előző három év közbeszerzés tárgyából (szilárd 

hulladék szállítása) származó- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el 

az előző három évben évente a 20 millió Ft-ot. 

Később létrejött ajánlattevő esetén ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben működésének ideje 

alatt a közbeszerzés tárgyából (szilárd hulladék szállítása) származó- általános forgalmi adó 

nélkül számított- árbevétele pedig nem éri el működésének ideje alatt összesen a 20 millió Ft-

ot. 

 

P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a 

közbeszerzés tárgyára (szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás) vonatkozó  

érvényes felelősségbiztosítással, melynek kárfizetési limitértéke évente legalább 25.000.000,- 

Ft, káreseményenként pedig legalább 10.000.000.,- Ft.  

Az előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, 

illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek 

értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha 

közülük egy felel meg. 

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésének 

figyelembevételével. 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

 

M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez 

rendelkezésre álló gépjármű és edényzet mosó leírását, főbb jellemző tulajdonságainak és 

paramétereinek ismertetésével. 

 

M2, M3., M4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a 

teljesítéshez rendelkezésre álló gépjárművek leírását darabszám és műszaki paraméterek 

megjelölésével. 

 

 



M5. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez 

rendelkezésre álló hulladékgyűjtő edények leírását, darabszám és űrtartalom megjelölésével. 

 

M6. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást 

megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb 

referenciamunkáinak ismertetését, legalább a teljesítés helye és ideje, a szerződést kötő másik 

fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá a teljesítés 

előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat megjelölésével. 

A referenciát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdésében előírt módon kell 

igazolni! 

 

M7. Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

15. § (3) bekezdés i) pontja alapján köteles igazolni, melynek keretében csatoltandó az ISO 

14001 környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány vagy be kell 

mutatnia az ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseket és csatolni kell ezek 

meglétének egyéb bizonyítékait.( a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés) 

 

M8. Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

15. § (3) bekezdés f) pontja alapján köteles igazolni, melynek keretében csatoltandó az ISO 

9001 és az OHSAS 18001:2007 minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló érvényes 

tanúsítvány vagy be kell mutatnia a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit, illetve 

vizsgálati és kutatási eszközeit, ezek egyéb bizonyítékait.(a 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 310. 17. § (3) bekezdés) 

 

M9. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez 

rendelkezésre álló telephely leírását főbb jellemző paramétereinek ismertetésével. 

 

M10. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatás 

teljesítéséért felelős személy, illetve személyek bemutatása a végzettséget és gyakorlatot 

tartalmazó, saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával. 

 

M11-M12. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak 

a szakembereknek a megnevezése, releváns képzettségüknek ismertetése saját kezűleg aláírt 

önéletrajz benyújtásával, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.  

 

A meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények esetén a Kbt. 55. § (4) – (6) 

bekezdésében rögzítettek is megfelelően alkalmazandók, illetve a Kbt. 55. § (5) és (6) 

bekezdésében meghatározott dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is csatolandóak. 

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is 

elegendő benyújtani. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 

törv. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is 

elegendő benyújtani.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)  

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik: 

• M1. a környezetvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő, egész évben 

üzemeltethető meleg vizes és vegyszeres mosásra alkalmas gépjármű és edényzet mosóval;  

• M2. legalább 2 db összkerék meghajtású tömörítős gépjárművel, valamint legalább 1 db 



láncos konténerszállító gépjárművel, melyek mindegyike GPS egységgel felszerelt (háztartási 

hulladékgyűjtéshez, biohulladék gyűjtéshez és lomtalanításhoz);  

• M3. hulladékgyűjtő edények szállítására alkalmas, legalább 1 db, GPS egységgel felszerelt, 

3500 kg össztömeg alatti szállító gépjárművel; 

• M4. legalább 1 db 1100 literes tartály ürítésére alkalmas gépjárművel; 

Az M2., M3 és M4 alkalmassági követelményekben előírt járművek között átfedés nem 

lehetséges. 

 

• M5. legalább az alábbi mennyiségű és összetételű hulladékgyűjtő edényekkel: 

• 120 literes: 2.000 db 

• 1100 literes: 68 db  

• M6. a felhívás feladását megelőző 3 évben legalább 1 év időtartamig folyamatosan végzett, 

hulladékgyűjtésre és hulladékszállításra irányuló olyan referenciával, melyben az érintett 

lakosságszám elérte az 5.000 főt, a begyűjtött és szállított hulladék mennyisége elérte az 

1.000 t/év mennyiséget, továbbá amelynek keretében szelektív hulladékgyűjtés is megvalósult. 

Az 1 év minden egyes napjának a vizsgált időtartamra kell esnie. 

 

• M7. az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a közbeszerzés tárgyára (települési 

hulladékok begyűjtése és szállítása) vonatkozó ISO 14001 környezetirányítási rendszer 

tanúsítványával vagy azzal, a VHR 310. 17. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű 

tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb 

bizonyítékaival.  

• M8. az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a közbeszerzés tárgyára (települési 

hulladékok begyűjtése és szállítása) vonatkozó ISO 9001 és az OHSAS 18001:2007 

minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal, a VHR 310. 17. § (2) bekezdése szerinti 

egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb 

bizonyítékaival.  

• M9. legalább 5 db gépjármű tárolására, elhelyezésére alkalmas telephellyel.  

• M10. legalább 1 fő a szolgáltatás teljesítéséért felelős olyan szakemberrel, aki felsőfokú 

végzettséggel és legalább 5 éves – hulladékgazdálkodás területén szerzett – vezetői 

gyakorlattal rendelkezik. 

• M11. legalább 2 fő Települési hulladékgyűjtő és szállító OKJ-s képzettségű (438/2012. 

Korm. rend.) szakemberrel. 

• M12. legalább 5 fő Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépkezelői 

végzettséggel rendelkező szakemberrel. 

Az M11 és az M12 alkalmassági követelményekben előírt szakemberek között átfedés 

lehetséges, más átfedés azonban nem lehetséges. 

 

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

  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott  

  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre 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 igen  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  



IV.1) Az eljárás fajtája  

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

    Nyílt 

x Szabadon kialakított közbeszerzési eljárás (Kbt. 123.§) 

  Meghívásos  

  Gyorsított meghívásos  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

  Tárgyalásos  

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes 

típusai esetében)  

(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban 

(További információk) kell megadni)  

  Gyorsított tárgyalásos  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

  Versenypárbeszéd keretében  

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) Bírálati szempontok  

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)  

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

vagy  

  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  

  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 

súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)  

  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az 

ismertetőben meghatározott részszempontok  

Szempont Súlyszám 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

Elektronikus árlejtést 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)  

  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)  

  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)  

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

(versenypárbeszéd esetén)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  



Dátum: 2014/…/… (nap/hónap/év) Időpont: 13:00  

A dokumentációért fizetni kell igen  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja:  

A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A 

dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az 

ajánlatkérő részére, az ajánlatkérő az OTP Bank-nál vezetett 11733223-15344681-00000000 

számú számlájára befizetni a szerződéskötés időpontjáig. Az átutaláson fel kell tüntetni a 

közbeszerzés tárgyát (KÉ-szám) és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására 

irányul. A dokumentáció ára: 50.000 Ft + 27% ÁFA, azaz összesen 63.500.-Ft. 

A dokumentációba történő betekintés az ajánlatkérő székhelyén, munkanapokon 08-13 óráig 

lehetséges.  

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 2014/../.. (nap/hónap/év) Időpont: 13:00  

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, 

meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )  

Dátum: (nap/hónap/év)  

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi 

jelentkezések benyújthatók  

  Az EU bármely hivatalos nyelve  

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU  

  Egyéb :  

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

-ig (nap/hónap/év)  

vagy  

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

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2014/../.. (nap/hónap/év) Időpont: 13:00  

(adott esetben) Hely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Díszterem 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen  

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

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.  

 

VI. szakasz: kiegészítő információk  
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)  

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem  

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

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk  

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:  

VI.3) További információk (adott esetben)  

1. A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján telefonon történő 

egyeztetést követően az ajánlattételi határidő utolsó napjának kivételével hétfőtől csütörtökig 

9-16 óra, pénteken 9-12 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján pedig az ajánlatok 

benyújtásának határidejéig az 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 9. számú iroda címen. 

Ajánlatkérő – ajánlattevői írásbeli megkeresés esetén – a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) 

bekezdése szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre. A 

dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére elektronikus úton is elküldi az 

ajánlattevő (érdeklődő) által megadott e-mail címre. 



2. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ha hiánypótlás 

során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 

eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, 

Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (5) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást. 

3. Az Ajánlatkérő az eljárás során a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § szerint biztosítja.  

4. Ajánlattevő ajánlatához csatolja egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak) 

aláírási címpéldányát / aláírás mintáját, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a 

cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatban szereplő 

nyilatkozatokat aláírja (aláírják). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a nyilatkozatokat 

aláíró személye különböző, a nyilatkozatokat aláíró személy aláírását is tartalmazó 

meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell. 

5. Az ajánlatot 1 (egy) eredeti és 2 db, a papíralapú példánnyal mindenben megegyező 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) .pdf vagy azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, 

olvasható formátumban kell benyújtani, bontatlan és sértetlen, zárt, cégjelzés nélküli 

csomagolásban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként feltüntetve: „Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátása Füzesgyarmat város területén – ajánlat – az ajánlattételi határidő előtt 

nem bontható fel!” 

Az ajánlat minden egyes, tartalommal bíró oldalát folyamatos sorszámozással, valamint a 

jelentkezést oldalszámokra hivatkozó tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az üres oldalakat nem 

kell, de lehet sorszámozni. 

Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti 

szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai 

jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot ajánlattevő viseli.  

6. Közös ajánlattevők kötelesek ajánlatukban megjelölni a nevükben eljárni jogosult 

képviselőt a Kbt. 25.§ (2) bekezdése szerint, valamint a nevükben tett valamennyi 

nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös ajánlattevő megjelölését (Kbt. 25.§ (3) bekezdés). 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodásának egy példányát be kell 

nyújtani az ajánlattal együtt a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös 

ajánlattevőknek meg kell jelölniük maguk közül azt a szervezetet vagy személyt, amelyet - 

nyertességük esetén - az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít. 

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124. § (4) bekezdését. 

8. Az ajánlatkérő az alkalmasság körében a minősített ajánlattevőkre előírt igazolásoknál 

szigorúbb követelményt határozott meg az ajánlattevők részére (lásd. a jelen felhívás III.2.2 

P1)-P3.); III.2.3 M1)-M12.) pontjai). 

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevők Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is. 

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint 

nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal. 

11. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra (HUF) történő átváltásánál az 

ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló 

fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák 

tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző 

munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank 

nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevőnek saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a 

forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt 

megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem 

munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes árfolyamon számított EUR 

ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. 

12. Az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításban csatolandók. 



A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő 

megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes 

egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.”  

13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 

valamennyi határidővel kapcsolatosan a magyarországi helyi idő az irányadó. 

14. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján tájékozódnia kell a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 

helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, melyről az eljárás ajánlattételi 

szakaszában nyilatkoznia is kell. 

15. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik. 

16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

17. Ajánlatkérő az ajánlatban 2.000.000 Ft összegű ajánlati biztosíték vállalását írja elő, 

melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell teljesíteni a Kbt. 59. § -ban foglaltaknak 

megfelelően. Átutalás esetén az ajánlatkérő az OTP bank-nál vezetett 11733223-15344681-

00000000  számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel 

kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az 

ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű 

másolatban, vagy bankgarancia-levél eredeti példánya vagy hiteles másolata, vagy biztosítási 

szerződés eredeti példánya vagy hiteles másolata. Bankgarancia nyújtás esetén a bankgarancia 

érvényességének időtartama az ajánlattétel napjától számított minimum 30 nap legyen, 

kedvezményezettként a Füzesgyarmat Város Önkormányzatát kell megnevezni, a 

bankgarancia szövegezésének a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti mindkét fordulatát 

tartalmaznia kell. 

18. Az ajánlatok elkészítésénél a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. évi törvény 

rendelkezései irányadók. 

19. A közszolgáltatás teljesítése során igénybe venni kívánt, a hulladék kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló létesítménytől származó, a közszolgáltatás ellátásának teljes 

idejére (6 évre) szóló, a települési hulladék fogadására vonatkozó befogadó nyilatkozatot 

köteles ajánlattevő az ajánlatában benyújtani. 

20. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a 

közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben 

vállalt kötelezettségeinek teljesítését.  

21. Az ajánlatnak 

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére; 

b) a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközökre, berendezésekre, 

technológiára, műszaki felszereltségre, létesítményekre; 

c) a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerekre, intézkedésekre, 

illetve vizsgálati eszközök alkalmazására; 

d) a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jelentős 

intézkedéseknek a bemutatására; 

e) az elkülönített hulladékgyűjtésre; 

f) a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek 

kapcsolatának, összhangjának alakítására; 

g) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére; 

h) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére; 

i) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire; 

j) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának 

módjára; 

k) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módjára, valamint 



l) az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási 

rendszer működtetésére vonatkozó szakmai ajánlatot kell tartalmaznia. 

A szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani. Az ajánlatban meg kell 

jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő harmadik 

személlyel kíván szerződést kötni. 

22. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a 

következő feltételekkel kell rendelkeznie: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) által 

kiállított minősítő okirattal. 

23. Az eljárásban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 

törvény szerint B/I. osztályba sorolt gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: Riadó u. 5.  

Város: Budapest  

Postai irányítószám: 1026  

Ország: HU  

Telefon: +36 18828592  

E-mail: dontobizottsag@kt.hu  

Fax: +36 18828593  

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu  

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név:  

Postai cím:  

Város:  

Postai irányítószám:  

Ország:  

Telefon:  

E-mail:  

Fax:  

Internetcím (URL):  

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a 

VI.4.3 rovatot)  

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:  

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

A Kbt.137.§ (3)-(7) bekezdése szerint.  

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 

szerezhető be  

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: Riadó u. 5.  

Város: Budapest  

Postai irányítószám: 1026  

Ország: HU  

Telefon: +36 18828592  

E-mail: dontobizottsag@kt.hu  

Fax: +36 18828593  

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu  

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/02/21 (nap/hónap/év)  



 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be  

Hivatalos név: Dr. Szabó Tamás ügyvéd  

Nemzeti azonosító (ha ismert):  

cím: ……………………..  

Város: Füzesgyarmat 

Postai irányítószám: 5525  

Ország: HU  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Dr. Szabó Tamás ügyvéd 

Telefon: +36 ……………  

E-mail: …………………..  

Fax: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Internetcím (URL):  

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

beszerezhetők  

Hivatalos név: Dr. Szabó Tamás ügyvéd  

Nemzeti azonosító (ha ismert):  

cím:………………………….  

Város: Füzesgyarmat 

Postai irányítószám: 5525 

Ország: HU  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Dr. Szabó Tamás ügyvéd  

Telefon: +36 …………………  

E-mail: ………………………  

Fax: +36 ……………………… 

Internetcím (URL):  

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

benyújtani  

Hivatalos név: Dr. Szabó Tamás ügyvéd  

Nemzeti azonosító (ha ismert):  

cím:………………………….  

Város: Füzesgyarmat 

Postai irányítószám: 5525 

Ország: HU  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Dr. Szabó Tamás ügyvéd  

Telefon: +36 …………………  

E-mail: ………………………  

Fax: +36 ……………………… 

Internetcím (URL):  

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

   

Hivatalos név:  

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:  

Város:  

Postai irányítószám:  

Ország:  



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

   

B. MELLÉKLET  
részekre vonatkozó információk  

Rész száma 1 Elnevezés:  

1) Rövid meghatározás:  

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy:   

3) Mennyiség:  

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség 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 (nap/hónap/év)  

Befejezés (nap/hónap/év)  

5) További információk a részekről:  

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----

------------  

 


