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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299749-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Vác: Hulladéklerakóhely-üzemeltetési szolgáltatások
2017/S 145-299749
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AK15676
Köztársaság út 34.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benyó Balázs
Telefon: +36 27510106
E-mail: benyo.balazs@vacholding.hu
Fax: +36 27510108
NUTS-kód: HU120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vacholding.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vacholding.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.vacholding.hu/index.php/home/kozerdeku-adatok-2/117-kozbeszerzes/130-2017-2
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vacholding.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vacholding.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
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ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti tér 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vacholding.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vacholding.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és
monitoring rendszer üzemeltetése.

II.1.2)

Fő CPV-kód
90533000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és
monitoring rendszer üzemeltetése.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
90711500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:
Csörög, Vác, Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó feladata a megkötendő szerződés keretén belül a Csörög 038/20, 052/2 hrsz. és Vác Derecske-dűlő
0418/10, 0418/12, 0418/13, 0418/14, 0418/15 hrsz. alatti nem veszélyes, már nem üzemelő hulladéklerakók
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utógondozási feladatainak teljes körű, szakszerű és hiánytalan ellátása, a vonatkozó hatósági határozatok és a
mindenkor hatályos jogszabályok, a 20/2006 (IV. 05.) KvVM rendelet alapján.
Csörög 038/20 és 052/2 hrsz. és Vác, Derecske dűlő 0418/10, 0418/12, 0418/13, 0418/14, 0418/15 hrsz.
ingatlanokon az alábbi feladatok ellátása:
— Illetéktelenek bejutását megakadályozó létesítmények (kerítés, kapu) fenntartása, karbantartása
— a hulladéktestet határoló rézsűk állapotának folyamatos ellenőrzése, a hulladéktest felületén esetlegesen
keletkező egyenetlenségek (horpadások, beszakadások, erős csapadékvíz okozta vízmosások miatti
állagromlások) javítása, az esetlegesen előforduló szándékos behatások folyamatos megfigyelése (pl. illegális
hulladéklerakás, anyagkitermelés), megbízó értesítése.
— illegális hulladéklerakás esetén a hulladékok kézi és/vagy gépi felszedése és elszállítása. A hulladékok
gyűjtése, szállítása és kezelésre történő átadása jogerős hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező
szervezetnek.
— a hulladéklerakó megközelítését lehetővé tevő utak ellenőrzése, szilárd útburkolatok gépi seprése legalább
havonta 2 alkalommal, téli síkosság mentesítés
— a természetes és telepített növényzet állapotának folyamatos ellenőrzése
— A növényzet ellenőrzése során tapasztaltakról (pl.: növénypótlási igény) a megbízó értesítése, összefoglaló
jelentés megküldése tárgyév június 15-ig, vagy ha nem munkanap az azt követő első munkanapig.
— A teljes utógondozási tevékenységről éves összefoglaló jelentések elkészítése Megbízó részére lerakónként
2-2 példány nyomtatott és elektronikus formában tárgyévet követő március 10-ig, vagy azt követő első
munkanapig.
— Havária helyezetek (pl. rendkívüli csapadékos időjárás esetén rézsűk megcsúszása) esetén bekövetkező
állagromlások esetén a vonatozó helyreállítási munkák elvégzése, a szükséges gépi, kézi munkákkal és
szakemberek bevonásával és az Megbízó haladéktalan értesítése.
— Csörögi lerakó esetében 0-24 órás portaszolgálat működtetése legalább 1 fős személyzettel.
— Tárgyévre vonatkozó éves jelentések elkészítése a vonatkozó 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet 18. § (1) és a
rendelet 3. melléklete előírásainak megfelelő tartalommal, leadási határidő a tárgyévet követő március 10. Ha
tárgyévet követő év március 10. nem munkanap, úgy a következő munkanapon. Vízjogi engedélyben foglalt
vízvizsgálati eredmények megküldése a Megrendelő részére az engedélyben foglalt leadási határidők előtt
legalább 7 munkanappal.
— A teljes utógondozási tevékenységről éves összefoglaló jelentések elkészítése Megbízó részére lerakónként
3-3 példány nyomtatott és elektronikus formában.
— Monitoring rendszer üzemeltetése (előírt gyakoriságú, évi kétszeri mintavételezés és akkreditált
laborvizsgálat, valamint jelentések készítése az illetékes hatóságok felé: Csörögi lerakó 11 db monitoring kút,
Derecskei lerakó 5 db kút.
A rekultiválandó terület nagysága összesen: 172 801 m2.
A közbeszerzés ismertetésének részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező 5. kötet
műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2/A. alkalmassági minimumkövetelmény pontja szerinti szakember alkalmassági
követelményekhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2/B. alkalmassági minimumkövetelmény pontja szerinti szakember alkalmassági
követelményekhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) pontban feltüntetett szám technikai jellegű. A megjelentetéshez szükséges.

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Részvételi jelentkezések bontása:
1.9.2017.
11:00 óra.
ÉSZ-KER Kft. 1026 Budapest Pasaréti út 83. III. emelet Tárgyaló.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. A részv. jelentkezések
felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
II.2.9) pontban feltüntetett szám technikai jellegű. A megjelentetéshez szükséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az a részvételre jelentkező, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt.
62. § (1) -(2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az
eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Igazolási mód:
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében
kerül sor.
A kizáró okok igazolására irányadó a Kr. 1-7.§-a.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles
benyújtani.
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Részvételre jelentkezők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8. §, 10. §,12-14. §, 15. § (1)
bek., 16. § szerint történik.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt.
67. § (3) bek. és a Kr. 15. § (1) szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a
Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) szerint.
Az EEKD-t az alkalmasságot igazoló szervezetnek is be kell nyújtania.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
SZT.1) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja alapján
Ajánlatkérő szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolásához előírja, hogy mutassa be a hulladékszállítási
feladatok elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyt legalább a 72/2013. (VIII. 27.) VM Rendelet
szerinti 20 03 01, 17 05 06, 20 02 02, és 20 03 03 kóddal (EWC) azonosított hulladékokra vonatkozóan.
SZT.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem rendelkezik a
hulladékszállítási feladatok elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel legalább a 72/2013.
(VIII. 27.) VM Rendelet szerinti 20 03 01, 17 05 06, 20 02 02, és 20 03 03 kóddal (EWC) azonosított
hulladékokra, hulladéktípusonként legalább 250 tonna/év mennyiségig.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján Részvételre jelentkező csatolja a
részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
(az alkalmasság minimumkövetelményeiben foglalt kritériumoknak megfelelő) referenciáit 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint igazolva. A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a
következőket kell tartalmaznia:
— a teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),
— szerződést kötő másik fél megnevezése,
— szolgáltatás tárgya, megnevezése,
— az ellenszolgáltatás mennyisége,
— saját teljesítés arányát %-ban vagy forintban,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történet-e,
— szerződést kötő másik fél kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe.
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Részvételre jelentkező mutassa
be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandók a képzettség igazolására,
valamint a szakmai gyakorlat ismertetésére szolgáló dokumentumok (saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,
végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok) valamint a szakemberek rendelkezésre állási
nyilatkozata. Az önéletrajzban a szakmai gyakorlati időt havi bontásban kell bemutatni, részletezni.
M3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján Részvételre jelentkező csatolja
minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványait.
M4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján Részvételre jelentkező csatolja
környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványait.
Alkalmassági követelményekkel kapcsolatos további információk: közbeszerzési dokumentumok 2. kötet 9.
pont.
Az alk. követelmények előzetes igazolása kapcsán, a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont
általános jelzése) kitöltése szükséges.
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Az alk. követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése AK felhívása
alapján a KR 1.§ (2) bek.-nek, 21-22.§ foglaltaknak megfelelően.
AK nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69.§ (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően hozzáfér a KR IV.
Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazd. szereplő ezek elérhetőségét az
EEKD-ban megjelölte. Az alk. követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok
bekérése AK felhívása alapján a KR 1.§ (2) bek.-nek, 21-22.§ foglaltaknak megfelelően. Az alk. követelmények
tekintetében előírt igazolásokat csak AK által felhívott ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal – más
szervezet kapacitásaira támaszkodás esetén – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell
nyújtania az igazolásokat az (általa igazolt) alk. követelmények tekintetében [Kbt. 69.§ (4) bek.]. KR 1.§ (5)
bek. alapján jár el AK. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelmények teljesítése során megfelelően
alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónapban:
M1/A. – Legalább 1 db lezárt hulladéklerakó utógondozására vonatkozó szerződésszerűen teljesített
referenciamunkával, ahol a monitoring rendszer keretén belüli mérések legalább 24 hónapos folyamatos
időszakot fednek le, valamint a monitoring rendszerbe bevont kutak száma legalább 8 db.
M1/B. – Legalább 1 db lezárt hulladéklerakó utógondozására vagy fenntartására vonatkozó referenciával,
ahol a szerződésszerűen teljesített időszak legalább folyamatosan 24 hónapot foglalt magában, valamint az
utógondozásba bevont felület elérte legalább a 75 000 m2-t.
Részvételre jelentkező az M1/A és az M1/B alkalmassági feltételeknek együttesen egy szerződéssel is
megfelelhet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR 21/A. §-ában, valamint a Kr. 22. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a KR 21. § (3a) bek. a) pontja alapján a vizsgált időszak (részvételi felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket
veszi figyelembe.
Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szolgáltatás osztható, úgy az M/1. alkalmassági követelmények
tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra.
Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M/1. alkalmassági
követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább:
M2/A. – 1 fő hulladékgazdálkodási szakértővel, aki rendelkezik 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet
1.1 (SZKV-1.1) szerinti (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (Korm.
rendelet 2. sz. melléklet I./1. pontjában részletezve) és gyakorlati idővel (Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében
részletezve).
M2/B. – 1 fő víz- és földtani közeg védelem szakértővel, aki rendelkezik 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
1. melléklet 1.1 (SZKV-1.1) szerinti (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel (Korm. rendelet 2. sz. melléklet I./1. pontjában részletezve) és gyakorlati idővel (Korm. rendelet 6.
§ (4) bekezdésében részletezve).
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
M3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (hulladéklerakók
utógondozása) szerinti ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű
intézkedések bizonyítékával.
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M4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (hulladéklerakók
utógondozása) szerinti ISO 14001 környezet központú irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az
egyenértékű intézkedések bizonyítékával.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
— 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.
— 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
— 1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól.

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A meghiúsulási kötbér mértéke a havi ellenszolgáltatás 10 %-a, a késedelmi kötbér mértéke a havi
ellenszolgáltatás 0,5 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után.
Ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint fizet.
A számlázás rendje:
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. A nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlázásra.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeinek részletes leírását a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.5)

Információ a tárgyalásról

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

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

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/09/2017
Helyi idő: 11:00
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IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 15/09/2017

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. A Kbt. 85. (2) bekezdésének d) pontja alapján, ajánlatkérő AK tárgyalásos eljárást alkalmazhat, amennyiben
a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal előkészíteni a külön jogszabályban meghatározottak szerinti
szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki leírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való
hivatkozással.
2. Jelen eljárásban AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja és részajánlattételi
lehetőséget nem biztosít figyelemmel a feladat összetettségére, az elvégzendő munkák egymásra épülésére,
folyamatos rendelkezésre állásra és fenntartási kötelezettségre, valamint Ajánlatkérő egy szerződés keretében
tudja hatékonyan megrendelni az egyes aktuális munkákat. A munkák szerves egységet képeznek és nincs
olyan munkarész, amely ebből a struktúrából kiemelhető lenne. Bármely munkarész kiemelése esetén az AK
gazdasági és minőségi érdekei hatékonysági szempontok miatt sérülnének.
3. A RF IV.2.6) pontjában megjelölt ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 nap.
4. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját.
5. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
6.Részvételi jelentkezések bontása: 1.9.2017. 11:00 óra.
ÉSZ-KER Kft. 1026 Budapest Pasaréti út 83. III. emelet Tárgyaló.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. A részv. jelentkezések
felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
7. A részvételi jelentkezéshez felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
8. Alvállalkozók: AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (4) bekezdése, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdése
szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
9. Részvételre jelentkező vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételi
jelentkezéshez csatolandó a változásbejegyzési kérelem. Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot
szíveskedjenek a jelentkezés részeként benyújtani.
10. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szakmai felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke: legalább
5 000 000 HUF/kár, 50 000 000 HUF/év mértékű. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés
időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az
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a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége
esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
11. AK a részvételre jelentkezők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
12. közbeszerzési dokumentumok átvétele: felhívás I.3) szerint. Az eljárásban való részvétel feltétele a
közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről
szóló nyilatkozatot (6. sz. iratminta) legkésőbb a részvételi határidő lejártát megelőzően kell a részvételre
jelentkezőnek rendelkezésére bocsátani AK számára.
13. FAKSZ: Szabó József (lajstromszáma: 00480).
14. Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket alkalmazza:
1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-3. értékelési szempont: egyenes arányosítás. Az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
31/07/2017
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