DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
H-2400 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1-2.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére”

TÁRGYÚ

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY, HARMADIK RÉSZ, NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN
LEFOLYTATOTT, NYÍLT [KBT. 113. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁSHOZ

2017.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata , mint Ajánlatkérő összefoglaló tájékoztatást
küldött meg a Közbeszerzési Hatóság számára, melyet a Közbeszerzési Hatóság a honlapján
2017.november 17. napján tett közzé a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok
megvalósítására.
Az Ajánlatkérő nevében ezennel felkérem, hogy a 2017.november 27. napján megküldött
ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg
ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.
Ajánlattételi határidő: 2017. december 7. 10:00 óra
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
Telefon: +3625544180
Fax: +3625544178
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu;
Kapcsolattartó: Beéry Réka e-mail: beery_reka@pmh.dunanet.hu
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház
Telefon: +36 1 7888931
Fax: +36 1 7896943
E-mail: eszker@eszker.eu
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt (Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti)
közbeszerzési eljárás.
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos, hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Az eljárás tárgya:
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére”

A szerződés időtartama:
A Keretszerződés annak 2018. január 1. lép hatályba, és a keretmennyiség kimerüléséig, de
legkésőbb 2018. december 31-ig hatályos.
Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.

1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím):
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
Telefon: +3625544180
Fax: +3625544178
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu;
Kapcsolattartó: Beéry Réka, e-mail: beery_reka@pmh.dunanet.hu
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház
Telefon: +36 1 7888931
Fax: +36 1 7896943
E-mail: eszker@eszker.eu

2.

A közbeszerzési eljárás fajtája, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
esetén annak indokolása:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt (Kbt. 113.§ (1) bekezdés
szerinti) közbeszerzési eljárás.

3.

A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje,
annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokat az eljárást megindító felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton
továbbítja ajánlattevők részére.

4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére”
Tervezett és tájékoztató jellegű mennyiségek:
1.)
Dunaújváros közigazgatási területén található parkok és zöldterületek
tisztítása, szemétszedés

Nyertes ajánlattevő által heti rendszerességgel ellátandó feladatok:
- a közterületen lévő parkok, zöldterületek tisztán tartása, szemétszedés,
- cserjefoltos területek tisztán tartása, szemétszedés,
- szelektív gyűjtőszigetek melletti illegális hulladékok összegyűjtése a Városüzemeltetési és
Beruházási Osztály által rendelt konténerekbe.

Dunaújváros közigazgatási területén található parkok és zöldterületek: 879.400 m2
Dunaújváros közigazgatási területén található cserjefoltos területek:
600.000 m2
Mind összesen:
1.479.400 m2
2.)
Dunaújváros közigazgatási területén található erdőterületek és közutak
melletti területek tisztítása, szemétszedés

Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok:
- Dunaújváros közigazgatási területén található erdők és közutak melletti területek tisztítása,
szemétszedés.
Dunaújváros közigazgatási területén található erdőterületek konkrét helyének és területének
(m2) meghatározását a 1. számú melléklet tartalmazza.
3.)

Dunaújváros közigazgatási területén található övárkok tisztítása

Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok:

A közterületen lévő árkok, folyókák, átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása. Az összegyűjtött lomb, kommunális hulladék, ág, egyéb hulladék
Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya által rendelt
konténerbe gyűjtése. Elmozdult mederlapok, vízmosások jelzése az városüzemeltetési és
beruházási osztály által a feladat elvégzéséhez kapcsolódóan közreműködőként kijelölt
ügyintéző felé.
Dunaújváros közigazgatási területén található övárkok konkrét helyének és területének (m2)
meghatározását a 2. számú melléklet tartalmazza.
4.)
Dunaújváros közigazgatási területén található autóbusz megállók
takarítása

Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok:

- buszmegállók és azok közvetlen környezetének seprése, szemétszedés
- buszváró felépítmény takarítása, beleértve az üvegfelületeket és az oldalfalat is
- buszváróban található padok fertőtlenítős tisztítása
- téli időszakban a buszmegállók hó-, és síkosság mentesítése – non-stop, azaz 0-24 órás
ügyeleti rendszer – valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata általi riasztás
esetén, 1 órán belüli beavatkozás biztosítása. A téli időszak meghatározása főszabályként
november 1-március 31. közötti időszak, melytől szélsőséges időjárási körülmények esetén el
lehet térni, a biztonságos közlekedést figyelembe véve.
Dunaújváros közigazgatási területén található buszmegállók konkrét helyének és területének
(m2) meghatározását a 3. számú melléklet tartalmazza.
Kapcsolódó ajánlatkérői előírások:
Munkavállalók rendszeres munkavédelmi oktatásban részesülnek. Ajánlattevő nyilatkozik,
hogy az oktatás tényét a munkavédelmi naplóban írásban rögzíti.
KERETÖSSZEG: nettó 62.000.000,-Ft

A részletes feladatleírást a szerződés tervezet mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Nómenklatúra / CPV Kódok:
Fő tárgy: 90500000-2,90511000-2,90511100-3,90511300-5,90512000-9
SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉS
5.

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
eljárást lefolytatják:
Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére

6.

A szerződés időtartama:
A Keretszerződés annak 2018. január 1. lép hatályba, és a keretmennyiség kimerüléséig, de
legkésőbb 2018. december 31-ig hatályos.

7.

A teljesítés helye:
Természetbeni megjelölés: Dunaújváros közigazgatási területén belül a melléklet műszaki
leírásban foglaltak alapján
NUTS Kód: HU211

8.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás (valamennyi rész vonatkozásában):
A szerződés finanszírozása saját forrásból történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A vállalkozói díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott,
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek Ajánlatkérő általi
kézhezvételét követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel átutalással kerül
kiegyenlítésre.
Vállalkozó számlát havonta, a tárgyhónapot követően jogosult benyújtani, az Ajánlatkérő által
aláírt teljesítésigazolás csatolása mellett.
Az egyedi megrendelés(ek)ben vállalt feladat ellenértéke a vállalkozási szerződés 1. számú
mellékletét képező ártáblázat(ok), és az egyedi megrendelés(ek) szerinti mennyiség alapján
kerül megállapításra.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott 6:155.
§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:
Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
9.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:
Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását.

10. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Jelen eljárásban Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. A gazdasági, műszaki
és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem
egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az elvégzendő feladatok részekre bontva
történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.
A szolgáltatás tárgyai egymással szoros összefüggésben vannak, így a szolgáltatások egyben
tartása indokolt.
11. Az ajánlatok értékelési szempontjai:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont
az alábbiak szerint:
1. rész tekintetében:
Értékelési szempont

Súlyszám

1.

Nettó ajánlati ár összesen (Ft)

90

2.

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő)

10

Ha több ajánlatnak azonos az alábbiak szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül
a legkedvezőbbnek, amely alacsonyabb összegű megajánlást tartalmaz. Az ajánlatkérő
jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem
határozható meg.
A legjobb ár-érték elve értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont
1. értékelési részszempont
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó
ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság
útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám 1. számú melléklet 1 ba) pontja szerinti fordított
arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin:
a pontskála alsó határa

Alegjobb:
Avizsgált:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel
programot fog használni a pontszámítás során), kivéve abban az esetben, ha pontazonosság
lép fel.
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is
figyelembe kell venni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó
árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül
azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb. Amennyiben a
szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a
hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden
külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Ha az ajánlati ár számokkal
megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt
összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF)
tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához,
az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között
minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden
egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlathoz ajánlattevőknek csatolni szükséges a jelen közbeszerzési dokumentumok önálló
mellékletét képező excel fájlban kiadásra kerülő alábbi táblázatokat
Amennyiben ajánlattevő ajánlatához az adott rész esetében nem kerül csatolásra
valamely ártáblázat és/ vagy valamely egységár nem kerül kitöltésre az az ajánlat
érvénytelenségét jelenti. Ajánlatkérő egyebekben az ártáblázatok vonatkozásában
a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerint jár el. A szerződés nem átalánydíjas
szerződés.
2. értékelési részszempont értékelése (Hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása (fő)):
Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő
vállalja-e, és ha igen, akkor hány fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását a
szerződés teljesítés időtartamának legalább fele során. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha
Ajánlattevő 5 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés
teljesítésének időpontjára.
Ajánlatkérő hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti fogalmat érti az alábbiak
szerint:
Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki

a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal
nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző
átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai
tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei
egy biztos munkahelyen;
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalókat a
szerződés teljesítésének időtartamának legalább felében kötelező alkalmaznia Vállalkozónak!
Ennek megfelelően példakánt említve, ha 1 fő hátrányos alkalmazottat vállal ajánlattevő,
akkor a teljesítési határidő minimum felében a megajánlott alkalmazottat foglalkoztatnia kell.
A folytonosság nem feltétel, azaz a teljesítési határidő minimum fele összességében is
teljesíthető, több különálló rövidebb időszak összeadásával.
A pontozás az alábbiak szerint történik:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését
abszolút értékelési módszerrel, azon belül a pontozás módszerével értékeli, az alábbiak
szerint:

Amennyiben Ajánlattevő 0 főt ajánl meg
ajánlatában, vagy nem tesz megajánlást.

1,00 pont

Amennyiben Ajánlattevő 1 fő hátrányos
helyzetű munkavállaló alkalmazását
vállalja ajánlatában.

20,00 pont

Amennyiben Ajánlattevő 2 fő hátrányos
helyzetű munkavállaló alkalmazását
vállalja ajánlatában.

40,00 pont

Amennyiben Ajánlattevő 3 fő hátrányos
helyzetű munkavállaló alkalmazását
vállalja ajánlatában.

60,00 pont

Amennyiben Ajánlattevő 4 fő hátrányos
helyzetű munkavállaló alkalmazását
vállalja ajánlatában.

80,00 pont

Amennyiben Ajánlattevő legalább 5 fő
hátrányos
helyzetű
munkavállaló
alkalmazását vállalja ajánlatában.

100,00 pont

A Felolvasólapon ezen értékelési szempont vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy hány
fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés teljesítésének fele
során!
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont
tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 5 fő, így ezen megajánlás és az ennél
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során az ajánlatban
tett vállalásokat Vállalkozónak jegyzőkönyvvel igazolnia kell! A vállalások be nem tartása
súlyos szerződésszegésnek minősül.

12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok (valamennyi rész
vonatkozásában):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és kapacitást nyújtó olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és kapacitást nyújtó
szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a Kbt. 114. § (2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. §].
Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) illetve a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
kapacitást nyújtó szervezetet.
Az öntisztázás a Kbt. 64. § - ban foglaltaknak megfelelően lehetséges.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró
okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi

nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya
alá.
13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Műszaki és szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és – amennyiben valamely
alkalmassági
követelmény(ek)
vonatkozásában más szervezet vagy
személy kapacitására kíván támaszkodni,
úgy adott alkalmassági követelmény(ek)
vonatkozásában
–
a
kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az
ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében
foglaltaknak
megfelelően
köteles
nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni
kívánt
alkalmassági
követelmények
teljesülnek. Ajánlattevő és adott esetben a
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó
szervezet az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes
adatokat
tartalmazó
az
ajánlattételi
felhívásban
előírt
dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt.
69. § (4) bekezdés szerinti felhívására
kötelesek benyújtani.
M.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 21. § (3) bekezdés
a) pontja alapján csatolja a felhívás
megküldését megelőző 3 évben teljesített
legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
A Rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja
alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett szolgáltatás megrendeléseket
veszi figyelembe az alkalmassági igazolása
körében.
Az ismertetőben meg kell adni legalább

M.1.Alkalmatlan
az
ajánlattevő
(közös
ajánlattevő)
a
szerződés
teljesítésére,
amennyiben: nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számított 36 hónapban összesen legalább nettó
15.000.000 forint összegben teljesített,
közbeszerzés tárgya szerinti (hulladék és
szemét
gyűjtés)
vonatkozó
referenciával/referenciákkal.
Az előírt referencia legfeljebb 2 szerződéssel
teljesíthető.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe

(i) a szerződést kötő másik fél
megnevezését,
(ii)
a
szolgáltatás
tárgyát,
rövid
ismertetését (úgy, hogy abból az előírt
alkalmassági
minimumkövetelmény
teljesülése egyértelműen megállapítható
legyen),
(iii) a szolgáltatás mennyiségét,
(iv) a teljesítés idejét – kezdő és befejező
időpontját (év, hónap, nap),
(v) a teljesítés helyét, továbbá
(vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a
Rendelet 23. § szakasza alapján az
ajánlattevő,
illetve
az
alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással lehet
igazolni az alkalmassági követelménynek
való megfelelést.
Amennyiben
a
megjelölt
szerződés
teljesítése
során
az
alkalmassági
minimumkövetelményt igazoló fél közös
ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként
vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya,
százalékos aránya és ennek, vagy ezek
nettó ellenértéke is meghatározandó,
ugyanis
Ajánlatkérő
ezeket
fogja
figyelembe venni az ajánlatok elbírálása
során.
Amennyiben
a
nyertes
közös
ajánlattevőként
teljesített
szolgáltatás
megrendelésére
vonatkozó
referencia
igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az
egyes ajánlattevők által végzett munkák,
illetve
teljesített
szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referencia igazolást vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő
részéről
az
ismertetett
szolgáltatás tekintetében olyan arányban
köteles elfogadni, amilyen arányban az
igazolást benyújtó ajánlattevő az általa
elvégzett
teljesítés
alapján
az
ellenszolgáltatásból részesült. (Rendelet 22.
§ (5) bekezdés).

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági
követelményeknek
az
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben
az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt
a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás
vonatkozó
pontjának
megjelölésével
azon
alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése
alapján a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
alapján csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó
szervezet
olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez
szükséges
erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Kbt.
végrehajtási rendeletében foglaltak szerint
előírt szakemberek – azok képzettségére –
rendelkezésre
állására
vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai
tapasztalatot
igazoló
referenciákra
vonatkozó
követelmény
teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait,
ha az adott szervezet olyan mértékben részt
vesz a szerződés, vagy a szerződés azon
részének teljesítésében, amelyhez e
kapacitásokra szükség van, amely – az
ajánlattevő saját kapacitásával együtt –
biztosítja az alkalmassági követelményben
elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. §
(7)
bekezdés
szerint
csatolandó
kötelezettségvállalásnak
ezt
kell
alátámasztania.
14. Ajánlattételi határidő:
2017. december 7. 10:00 óra

Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.
15. Az ajánlat benyújtásának címe:
Ész-Ker Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, Titkárság
16. Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy
az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű felelős fordításokat annak szem előtt
tartásával, hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.
17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Ész-Ker Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. III. emelet, Tárgyaló
2017. december 7. 10:00 óra
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdései szerint
jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek
jelen.
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosítékokra vonatkozó információ (Valamennyi rész vonatkozásában):
Ajánlatkérő ez eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és hibás teljesítési kötbér
fizetésére köteles az alábbiak és a szerződéstervezetben részletezettek szerint:
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes Ajánlattevő bármely, jelen szerződésben vagy a
konkrét megrendelésben rögzített teljesítési határidőt olyan okból, amelyért felelős (Ptk.
6:186.§) késedelmesen teljesít, késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelemmel érintett megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozási díj 2%-a
késedelem minden 0,5 órájára nézve. Amennyiben az ugyanazon megrendelés
vonatkozásában a késedelem a nettó vállalkozási díj 12%-a (3 órás késedelem) eléri, akkor
Ajánlatkérő jogosult az adott egyedi megrendeléstől elállni.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a megrendelés olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős nem megy teljesedésbe a
Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A kötbér alapja az adott megrendelésre
eső nettó díj. Mértéke a kötbéralap 20%-a. Amennyiben a jelen szerződés olyan okból,
amelyért Vállalkozó felelős nem megy teljesedésbe a Vállalkozó szerződés-meghiúsulási kötbér
megfizetésére köteles. A kötbér alapja az opció nélküli nettó keretösszeg. Mértéke a kötbéralap
20%-a.

Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítésén felül jogosult az ezt meghaladó kárát nyertes
Ajánlattevővel szemben érvényesíteni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat a
szerződéstervezet tartalmazza.
20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?
Nem.
21. Egyéb információk:
1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő,
amelynek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot
tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító
felhívást.
2. A hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint
ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlás során az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre
vonatkozóan.
5. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban
történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
Kérjük adott esetben a nyilatkozatot nemleges tartalommal csatolni.
6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz
csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
7. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind ajánlattevő,
mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)
– (8) bekezdéseire.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésével összhangban, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a
kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az
ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52.§
(3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.
9. Formai előírások: Az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell - a jelen
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően - elkészítenie és benyújtania:
- az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót

-

-

-

-

-

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy
az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az
aláírás legalább egy része a matricán legyen;
az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget, vagy számokat, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír, és az eredetivel mindenben megegyező
2 db elektronikus (CD/DVD) példányban kell beadni. Amennyiben a papír alapú és az
elektronikus példány között eltérés van, ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti
irányadónak.
az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek,
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni;
a zárt csomagon „Ajánlat – „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási

területén található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére”, valamint: „Csak
közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést

kell feltüntetni.
10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől péntekig 09.30-16.00
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.30 óra és az
ajánlattételi határidő lejártának időpontja között lehet leadni.
11. Az ajánlatokat írásban és zártan, a megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi
határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti
aláírás mintáját, amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető.
Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság
formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő
vonatkozásában az ajánlathoz teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát
szükséges csatolni.
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül
benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell az ajánlat aláírásra és/vagy
nyilatkozattételre vonatkozó - a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó - írásos meghatalmazást. A meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre
jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírásmintáját, természetes személy a meghatalmazó esetén teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát is.
13. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi,
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

14. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlattételi felhívás ettől eltérően
rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a
66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
15. Az ajánlatkérő nem él a 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
16. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban
külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat,
melyeket a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog az irányadó.
17. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő
saját központi bankja által a fenti időpontokban érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerül átszámításra. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni.
18. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M1.).
19. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján,
valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
20. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől
az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A Kbt. 73.§ (4)
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel
meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
21. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
22. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
23. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
24. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
25. Gazdasági szereplő feladata, hogy a felolvasó lapon szereplő 1. értékelési szempontra tett
megajánlását alátámasztó, a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázatot
megfelelően kitöltse, annyi rész tekintetében, ahány részben gazdasági szereplő ajánlatot
kíván benyújtani, melyben meg kell adni az ellátandó valamennyi feladat nettó egységárát.
22.

Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. november 27.

