3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Becsehely Község Önkormányzata
Postai cím: Béke u. 2.
Város/Község: Becsehely
Postai irányítószám: 8866
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Becsehely Község Önkormányzata
Telefon: 06/93/351-001
E-mail: toth.anita@becsehely.hu
Fax: 06/93/351-039
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.becsehely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Becsehely község közigazgatási területén keletkező, a lakosság tulajdonát képező
hulladékgyűjtő edényzetből települési szilárd kommunális hulladék rendszeres
begyűjtése, ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása
közszolgáltatási szerződés keretében, valamint a települési szilárd hulladék egyes
összetevőinek szelektív gyűjtése (beleértve a begyűjtőhelyek közszolgáltatás
keretében történő működtetését), anyagok begyűjtése, azok hasznosítása és
ártalmatlanítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Becsehely Község közigazgatási területe
8866 Becsehely
NUTS-kód HU223
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Becsehely község közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék
begyűjtése, ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása
közszolgáltatási szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90500000-2

További
tárgyak:

90510000-5
90512000-9
90511000-2
90511300-5

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A közszolgáltatási szerződés keretében a nyertes ajánlattevőnek a szerződés
teljes időtartamára kell az ajánlatkérő közigazgatási területén a települési szilárd
hulladékot begyűjtenie és elszállítania, az ajánlattevő által az ajánlatában – a
tulajdonos és üzemeltető által kiadott befogadó nyilatkozat alapján – megjelölt
hulladéklerakó telepre.
A közszolgáltatási feladat ellátása során az alábbiakat kell biztosítani:
a.) Települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása hetente szerdai
napokon (évi 52 alkalom).
b.) Lomtalanításból keletkező hulladék elszállítása és ártalmatlanítása évi 1
alkalommal (becsült mennyiség 160 m3), 1 alkalommal veszélyes hulladék (becsült
mennyiség: 30 m3, elektronikai hulladék, autógumi, akkumulátor, vegyszerek,
stb.), elszállításának megszervezése és lefolytatása, valamint az így összegyűjtött
hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása.
c.) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma: 3 db. Összetételük: szigetenként
1 db papírhulladék gyűjtésére szolgáló 1100 literes edény,1 db műanyag hulladék
gyűjtésére szolgáló 1100 literes edény, 1 db fehérüveg gyűjtésére szolgáló 1100
literes edény, 1 db színes üveg gyűjtésére szolgáló 1100 literes edény, 3 szigeten
összesen: 12 db 1100 literes edény.
A 3 db szelektív hulladékgyűjtő sziget ürítési gyakorisága frakciónként: papír: 52
alkalom/év, műanyag: 52 alkalom/év, fehér üveg: 13 alkalom/év, színes üveg: 13
alkalom/év, összesen: 390 ürítés/év 3 szigetre vonatkozóan.
d.) Edények és konténerek folyamatos biztosítása – kihelyezés helye - ürítés
gyakorisága (alkalom/év)
- 1 db 5 m3-es nyitott konténer – polai temető – 5 alkalom/év
- 1 db 5 m3-es nyitott konténer – központi temető – 5 alkalom/év
- 1 db 110 l-es fém edény – Dél-Zalai Általános Iskola Becsehelyi
Székhelyintézménye – 52 alkalom/év
e.) A vonatkozó jogszabályokban előírt a közszolgáltatással összfüggő
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
A közszolgáltatásba bevont terület: Becsehely község közigazgatási területe
Belterület nagysága: 321 ha, 3327 m2
A Becsehely község lakosságszáma 2011. január 1-én: 2222 fő
Lakóingatlanok száma: 631

Gazdálkodó szervezetek száma: 15
A szolgáltatásba bevont gyűjtőedények darabszáma (jelenlegi adatok alapján): 120
l-es 631 db, ettől 5 %-kal az ajánlatkérő a teljesítés során eltérhet.
Várható hulladék mennyisége, fajtája, összetétele az elmúlt évek adatai alapján:
kommunális hulladék: 435 t/év,
szelektív hulladék: 27 t/év,
lomtalanítás: 10-15 t/év,
A ZALAISPA Hulladék Gazdálkodási projekt 100 %-os használati díja 2011-ben 2
463 576 Ft+ ÁFA.
A díjbeszedés havi rendszerességgel történik az Önkormányzat részére kiállított
számlával.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 120
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, melynek mértéke az egy ürítési napra jutó díj 150 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A pénzügyi teljesítéséről az Önk. a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül,
átutalással gondoskodik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
2000. évi XLIII. tv., 224/2004. (VII.22.) kormrend., 64/2008. (III.28.) kormrend.,
23/2003. (XII.29.) KvVM rend., 5/2002. KvVM rend., 213/2001. (XI.14.) kormrend.,
16/2002. (IV.10.) EüM rend., 11/1996. (VII.4.) KTM rend., Becsehely Község
Önkormányzatának 6/2007. (VI.19.) rendelete
III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Nem lehet ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben
a 61.§ (1) a.) – c.) pontjában és a 62.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben
a 61.§ (1) d.) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állásáról az Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint
az Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66.§ (1) bek. b), c) és d) pontjai alapján ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bek. b)
pontja szerinti alvállalkozója csatolja az alábbiakat:
P1 az üzleti tevékenysége (hulladékszállítás) során okozott kár megtérítésére
vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényt egyszerű másolatban (Kbt. 66. § (1)
bekezdés d) pont).
P2 a számviteli szabályok szerinti éves beszámolójából a mérleget és az eredmény
kimutatást az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan (2008, 2009, 2010 évek)
egyszerű másolatban (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont).
P3 cégszerű nyilatkozatot az elmúlt 3 üzleti év (2008., 2009., 2010. évek)
hulladékszállítás tevékenységből származó árbevételéről(Kbt. 66. § (1) bekezdés c)
pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az üzleti tevékenysége
(hulladékszállítás) során okozott kár megtérítésére vonatkozó érvényes szakmai
felelősség biztosítással, melynek éves mértéke legalább összesen 30 millió
Ft-os limit, valamint káreseményenkénti mértéke legalább 10 millió Ft-os limit
(közös ajánlattétel esetén a feltételnek együttesen kell megfelelni, 10 % feletti
alvállalkozó bevonása esetén a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az
alvállalkozóval együttesen is teljesítheti a feltételt).
P2 alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója: ha az ajánlathoz csatolt mérleg és eredménykimutatás alapján a
mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 lezárt üzleti év valamelyikében negatív (közös
ajánlattétel esetén, valamint 10 % feletti alvállalkozó bevonása esetén a feltételnek
önállóan kell megfelelni).
P3 Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha a hulladékszállítás szolgáltatásból
származó nettó árbevételük a vizsgált években (2008., 2009., 2010.) évente nem
éri el a nettó 10 800 000 Ft-ot(közös ajánlattétel esetén, valamint 10 % feletti
alvállalkozó bevonása esetén a feltételnek együttesen kell megfelelni).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1 az alkalmassági feltételek szerinti referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1)
bekezdés szerint 2008,2009 és 2010 évekre.
Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége,
- a szolgáltatás tárgyának rövid ismertetése,
- a szerződés teljesítésének helye,
- a szerződés teljesítésének ideje, időtartama,
- a szolgáltatás mennyiségére utaló adat (ellátott ingatlanok száma, elszállított
háztartási hulladék tömege)
- ellenszolgáltatás összege
(Kbt. 67. § (3) a) pont.
M2 Az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó,
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban ismertetni kell a
szolgáltatás teljesítéséért felelős személyeket. A szakemberek vonatkozásában
csatolni kell a végzettséget igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban, továbbá
a szakember/szakemberek aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzát egyszerű
másolatban (Kbt. 67. § (3) b) pont).
M3 Az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban meg kell neveznie
azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség és
képzettség igazolásához csatolni kell a végzettségeket igazoló dokumentumokat
(diplomák, bizonyítványok, jogosítványok) egyszerű másolatát, továbbá – a
gépjárművezetők kivételével – a szakemberek aláírását is tartalmazó szakmai
önéletrajzát egyszerű másolatban (Kbt. 67. § (3) d) pont).
M4 Az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban részletesen
ismertetnie kell a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközöket,
berendezéseket. Az ismertetésnek tartalmaznia kell az adott eszköz, berendezés
részletes leírását (az alkalmas hulladéktároló edény-méretek, a kapacitás méret, a
felépítmény adott szabványnak való megfelelésére vonatkozó kifejezett nyilatkozat
megadásával), a rendelkezésre állás módjának igazolását (saját tulajdon igazolása
forgalmi engedély egyszerű másolatának becsatolásával, bérelt, előszerződés
esetén annak igazolása a szerződés egyszerű másolatának csatolásával) (Kbt. 67. §
(3) e) pont).
M5 Az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben bevonni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban ismertetnie kell a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó EN ISO 9001:2009 (Kbt. 68. § (4) szerint), az
EN ISO 14001:2005, illetve az MSZ 28001:2008 (Kbt. 68.§ (5) szerint), vagy annak
megfelelő minőségbiztosítási rendszer meglétét tanúsító érvényes igazolás egyszerű
másolatát, vagy minőségbiztosítás érdekében tett intézkedési leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, ha ő, illetőleg a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (együttes
megfelelés)
M1 az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben (2008,
2009, 2010) nem rendelkezik összesen legalább 1 db, közszolgáltatói szerződés
alapján végzett, évente legalább 1 db, legalább 600 db lakóingatlan és min. 400

tonna szilárd kommunális hulladék szállítására, összegyűjtésére, elszállítására és
ártalmatlanítására vonatkozó referenciával.
M2 nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel és
legalább 3 éves – hulladékgazdálkodás területén szerzett – vezetői gyakorlattal
rendelkező szakemberrel, aki a szolgáltatás teljesítéséért felelős személy.
M3 nem rendelkezik:
- legalább 1 fő 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet szerinti környezetvédelmi megbízotti
képesítésű, minőségbiztosítás és hulladékkezelés területén szerzett, minimum 3
éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
- legalább 3 fő „C” kategóriás jogosítvánnyal és hulladékgyűjtő- és szállító
végzettséggel (OKJ 33 853 01 0100 21 01) rendelkező gépjárművezetővel.
- legalább 2 fő hulladékfeldolgozó gépkezelő végzettséggel (OKJ 33 853 01 01
0031 02) és legalább 1 éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárssal.
- legalább 1 fő belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozói
szaktanfolyami végzettséggel vagy hulladékgazdálkodási technológus képesítéssel
vagy felsőfokú környezetvédelmi szakirányú végzettséggel és minimum 3 éves
szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M4 – nem rendelkezik legkésőbb a közszolgáltatási jog megszerzésének
időpontjában legalább 2 db települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,
120 l-es gyűjtőedények ürítésére alkalmas, az MSZ EN 1501:2000 szabványnak
megfelelő, minimum 16 m3 gyűjtő, tömörítő felépítménnyel rendelkező gépjárművel.
M5 nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által
tanúsított, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ
EN ISO 14001:2005, illetve MSZ 28001:2008 vagy azokkal egyenértékű, a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel, vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéssel.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
2000. évi XLIII. tv., 224/2004. (VII.22.) kormrend., 64/2008. (III.28.) kormrend.,
23/2003. (XII.29.) KvVM rend., 5/2002. KvVM rend., 213/2001. (XI.14.) kormrend.,
16/2002. (IV.10.) EüM rend., 11/1996. (VII.4.) KTM rend., Becsehely Község
Önkormányzatának 6/2007. (VI.19.) rendelete
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
120 l-es gyűjtőedény egyszeri ürítési díja 81
(nettó Ft/db)
5 m3-es konténer egyszeri ürítési díja
(nettó Ft/db)

2

Lomtalanítás és veszélyes hulladék
szállítás, ártalmatlanítás térítésmentes
vállalása

2

KSH által Fogyasztói ár-indexek az
15
egyéni fogyasztás rendeltetése szerinti
osztályozás (COICOP) kategóriában
Hulladékelszállítás szolgáltatásnál
közzétett előző évi árindex mértékénél
alacsonyabb összegű áremelés vállalása
(negatív eltérés vállalása %-ban)
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/06/21 (év/hó/nap )
Időpont: 14:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Bruttó 100 000 Ft-ot átutalással, az Önk. 11749046-15432137 számlájára kell
átutalni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2011/06/21 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: 2
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/06/21 (év/hó/nap)
Időpont: 14:00
Helyszín : Becsehely Község Önkormányzata, 8866 Becsehely, Béke u. 2.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2011.07.15. 14,00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011.07.27. 14,00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. A
dokumentációt a Kbt. 54. § (6) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának meg kell vásárolnia.
A dokumentáció (előzetes telefonon történő egyeztetést követően) személyesen
munkanapokon hétfő – csütörtök 8,00-16,00 óra között, pénteken 8 – 12.00 óra
között ajánlattételi határidő lejártának napján 8 – 14,00 óra között vehető át a
bruttó 100 000 Ft átutalásának igazolása után Becsehely Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában, 8866 Becsehely, Béke út 2. Kérelemre a dokumentáció
a Kbt. 54 § (8) bekezdése szerint postai úton és elektronikus formában megküldésre
kerül.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelési pontszám megállapítása a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú
módosított ajánlása alapján történik.
Az ajánlatkérő arányosítással értékeli az 1., 2., és 4. részszempontok tartalmi
elemeit. A legjobb ajánlati elem az értékelési pontszám maximumát (10 pont) kapja,
az ettől eltérő ajánlatok a legkedvezőbbtől való eltérés arányával kapnak kevesebb
pontszámot.
A 3. részszempont esetében mennyiben az ajánlattevő vállalja az előírt feltételt, a
maximális 10 pontot kapja, amennyiben nem, a minimális 1 pontot kapja.
V.6)
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 szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő hiánypótlást teljes körben biztosít a Kbt. 83. § alapján.
2. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
adódó kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidőig kerül sor.
3. Ajánlattevő köteles részletes költségkalkulációt készíteni a dokumentációban
részletezettek szerint.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján,
valamint a 71. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
5. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az azt követő
legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, ha azt az Ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezésben feltüntette.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlatban minden idegen nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz,
nyilatkozathoz, információhoz csatolni kell a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szerinti
hiteles magyar nyelvű fordítást is.
8. Ajánlattevő ajánlatának - adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon
tartalmaznia kell a 224/2004. (VII.22.) Korm. rend. 9. §-ban meghatározottakat.
9. 2013. évtől és azt követően a szerződés időtartama alatt az ellenszolgáltatás
mértéke tekintetében legfeljebb a KSH által Fogyasztói ár-indexek az
egyéni fogyasztás rendeltetése szerinti osztályozás (COICOP) kategóriában
Hulladékelszállítás szolgáltatásnál közzétett előző évi árindex mértékének megfelelő
mértékű áremelésre van lehetőség minden évben egy alkalommal (az adott árindex
közzétételét követően).
10. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a szilárd (kommunális) hulladék
ártalmatlanítására megjelölni kívánt ártalmatlanító hely működési engedélyét. Az
engedélynek a szerződés időtartamára kell szólnia. Amennyiben nem rendelkezik

az ártalmatlanító hely a szerződéses időszak végéig szóló engedéllyel, ebben az
esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról,
miszerint a szolgáltatás zavartalan ellátása és a hulladék jogszabályoknak megfelelő
ártalmatlanítása érdekében megteszi a megfelelő, szükséges intézkedéseket.
11. Ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell az általa megjelölt hulladéklerakó
létesítménytől származó befogadó nyilatkozat egyszerű másolatát.
12. Jelen eljárás célja a települési szilárd hulladék közszolgáltató
határozott időtartamra történő kiválasztása. Ajánlatkérő tagja a ZALAISPA
hulladékgazdálkodási társulásnak.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek külön-külön nyilatkozniuk kell arról,
hogy nyertességük esetén a közszolgáltatáson kívüli esetleges tevékenységei
nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését.
13. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek meg kell jelölni maguk közül azt a
vállalkozást, amelyet nyertességük esetén az Önkormányzat közszolgáltatónak
minősít 224/2004. (VII.22.) kormányrendelet 5.§ alapján.
14. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az ajánlatában be kell nyújtania a
224/2004. (VII.22.) kormányrendelet 8. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd, illetve
közjegyző által ellenjegyzett szerződést.
15. Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján tájékozódnia kell
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során
meg kell felelni. Erről az ajánlattevőnek – a Kbt. 72. § - ban foglalt rendelkezésekkel
összefüggésben - kifejezett nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/05/06 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

