NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

10/2014.(1.16.) számú határozata

a "Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén" tárgyú nyílt
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a "Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város
közigazgatási területén" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásával egyetért.

Utasítja: a közbeszerzési referatúrát a szükséges intézkedések megtételére .
Határidő:

2014. január 17.
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Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Erről értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető i

Mel/éklet a 10/2014.

o. 16.) szám ú határozathoz

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESíTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

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

Építési beruházás
Árubeszerzés
Szo lgáltatásmegrendelés
Építési koncesszió
x Szolgá ltatási koncesszió

l. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÖ
1.1) NÉV, C íM ÉS KAPCSOLATTARTÁS] PONT(OK)
Hivatalos név:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím:
Kossuth tér I.
Város/Község:
Nyíregyháza
Kapcsolattartási pont(ok):
Polgánnesteri Kabinet, Közbeszerzési Referatúra "A"
113 iroda
Címzett: dr. Mester Enikő
E-maii : mester.eniko@nyiregyhaza.hu

I

Postai
Ország: HU
irányítószám : 4400
Telefon: +3642524524

Fax: +36 42311041

Jnternetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www . nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a

következő

címen

szerezhető

be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
D Egyéb (tölts e ki az A. I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
X A fent említett kapcsolattartás i ponte ok)
D Egyéb ( töltse ki az A.J) mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani :
X A fent említett kapcsolattartás i ponte ok)
D Egyéb (töllse ki az A.J/J mel/ék/etet)

1.2.) Az AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi

D

szintű

Regionális/he lyi

szintű

D

Közjogi szervezet
1.3.)

X

Közszolgáltató

D

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

D
D

Fő TEVÉKENYSÉG

1.3. t) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉHŐK
X Általános közszolgáltatások

D

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

D

Honvédel em

D

Szociális védelem

D

Közrend és biztonság

D

Szabad idő, kultúra és vallás

D

Környezetvédelem

D Oktatás

D

Gazdasági és pénzügyek

D

Egyéb (nevezze meg): _ _ _ _ _ _ _ __

D Egészségügy
1.3.2) KÖZSZOLGÁL TATÓ AJÁNLATKÉRŐK

D Gáz- és hőenergia tennelése, szállítása és
elosztása

D Villamos energia
D Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
D Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

D Vasúti szolgáltatások
D Városi vasúti , villamos-, trolibusz- és autóbusz
szo lgá ltatások

D
D
D

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb (nevezze meg): _ _ _ _ _ _ _ __

DVíz

D Postai szo lgáltatások
J. 4.) Beszerzés más

ajánlatkérők

nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:
Digen X nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkal az A. mellékletben adhat meg.)

lj.

SZAKASZ: A SZERZÖDÉS TÁRGYA

11.1) MEGHATÁROZÁS

11.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Közszolgáltatási szerződés - A nem
közszolgáltatás ellátása

közmű ve I összegyűjtött

háztartási szennyvíz

begyűjtésére

vonatkozó helyi

lU .2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(Csak azt a kategóriát válassza  építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés -, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

DÉpítési beruházás

DÁrubeszerzés

Kivitelezés

D

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

D

Lízing

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

D

Bérlet

X Szolgáltatás megrendelés
D

D
D

Szolgáltatási kategória száma:
16
(az l - 27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

D
D

Részletvétel
Ezek kombinációja

x Szolgáltatási koncesszió
DÉpítési koncesszió
A teljesítés helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe
NU TS-kód

HU 323

11.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (ORR) vonatkozó
információk
X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
D A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
D A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

11.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
DKeretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás

résztvevőinek

DKeretmegállapodás egyajánlattevővel
száma _ _

VAGY
(adott esetben) maximális létszáma _ _

A keretmegállapodás
Időtartam

időtartama:

év(ek)ben: _ _ vagy hónap(ok) ban : _ _

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes
Becsült érték áfa nélkül :

időtartamára

vonatkozó becsült összértéket (csak számokkal)

Pénznem:

VAGY:

és
A keretmegállapodás alapján

között Pénznem:
megkötendő szerződések

értéke és gyakorisága (ha ismert):

11.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Közszolgáltatási szerző dés - A nem
közszolgáltatás ellátása

közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz

begyűjtésére

vonatkozó helyi

I I.J .6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő

Fő

Kiegészítő

szójegyzék

szójegyzék (adott esetben)

90410000-4

tárgy

90440000-3
További tárgy(ak)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90430000-0

90420000-7

lJ. l. 7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet
szükség szerint több példányban is használható)
D igen X nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyetjelöljön be):

I

Degy részre

I Dvalamennyi részre

Degy vagy több részre

11.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Digen

X nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

Il.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Az elszállítandó települési folyékony hulladék mennyisége 97 300 m3 - (mínusz) 5 %/év (a folyékony hulladék
szállítással érintett háztartások száma 3357 lakossági és 28 db a nem lakossági - (mínusz) 5 %)

(adotl esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 250 OOO OOO Pénznem: HUF
és

VAGY:

között

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

D igen

X nem

Pénznem: _________

(igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(ha ismert) A véte li jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban : _ _ vagy

napban : _ _ (a

szerződés megkötésétől

számítva)

IJ.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adotl esetben)
A szerződ és meghosszabbítható: X igen

D nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ism ert): _ _

vagy: _ _ és _ _ között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szo lgá ltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
a további

szerződések

szerződések

esetében

tervezett ütemezése:

hónapban : _ _ vagy

napban : _ _ (a

szerződés m egkötésétől

számítva)

11.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS H ATÁ RJD EJE

A (tervezett)

időtartam

hónapban : 12vagy napban : _ _ (a

szerződés m egkö tés étől

számítva)

VAGY:

Kezdés

/

Befejezés

/

(év/hó/nap)
/

(év/hó/nap)

lll. SZAKASZ: JOGI , GAZDASÁGI , PÉNZÜGYI ÉS MŰ SZAKI INFORMÁCiÓK
I1I.I) A SZE RZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
111.1.1) A

szerződést

biztosító meIIékkötelezettségek: (adotl esetben)

A Közszo lgáltató köteles a szo lgá ltatást az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 48 órán
belül - az i gény l őve l egyeztetett id őpontban - elvégezni. Amennyiben a Közszolgáltató, a neki
felróható okból a szolgáltatást nem végzi el, a Közszolgáltató a szolgáltatásért díjat nem számol hat
fel. A Szerződő Felek a mulasztás tényét jegyzőkönyvben rögzítik.
1JI.1.2)

Fő

finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

(adott esetben)
A közszolgáltatást igénybe vevő az önkormányzat rendeletében meghatározott díjjal számított
ellenértékét időszaki számla ell enében utólagosan készpénzfizetéssel vagy átutalássa l teljesítik a
szerződés ben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított l egkésőbb 30
napon belül a Kbt. 130. § ( I) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint.
lJ 1.1.3) A közös ajánlatot tevő nye rtesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adotl

esetben)
Ajánlatkérő

a gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja.

111.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) X igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

Dnem

• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
• Nyíregyháza Megyei logó Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013 .(11.15.) önkormányzati rendelete a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról ,
• a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes
szabá lyairól szóló 455/2013.(XI.29.) Konn . rendelet.
1l1.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1II.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az

ajánlatkérő

által

előírt

kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő , alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő , akivel szemben a Kbt. 56. § (J) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fenn áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő , akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód :
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 56. (I) bekezdése - kivétel Kbt. 56. § (I) bekezdés k) pont ke)
alpont  és a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (I)
bekezdése, valamint a 310/2011 (Xll. 23 .) Konn . rend. 12. § alapján nyilatkoznia kell.
A Kbt. 56. § (l) bekezdésének k) pontjának ke) alpontjában meghatározott kizáró ok fenn nem
állása tekintetében a 310/20 II (XII. 23.) Konn . rend . 12. § alapján a hivatkozott Konn . rend. 2. § i)
pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia az ajánlattevőnek:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. 56. § (J) bekezdés k) pont ke) alpontja
tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e , amelyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén , vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;
o ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén , akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani ;
o amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az
ajá nlattev ő erre vonatkozó nyilatkozatát;
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pont ke) pontja
tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról , hogy olyan társaságnak minősül-e , amelyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén , vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;
o ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén , akkor a pénzmosásról szó ló törvény 3. § r)
pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani ;
o amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tu lajdonos nincsen, az
ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.
Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (más
szervezet) vonatkozásában a Kbt. 56. § (I) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az
aján lattev ő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Konn . rend. 10. §-a
alapján .
111.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód :

P.l. a Kbt. 55 . § (I) bek. d) pontja és a 310/2011 (XII. 23 .)
Konn . rend. 14. § (I) bek. b) pontja
alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és
gazdasági alkalmassága igazolható az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó kettő
lezárt üzleti év saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, kiegészítő
mellékIetek nélküli mérleg és eredmény
kimutatás részének benyújtásával.
Amennyiben valamely évre vonatkozóan a mérleg és az
eredménykimutatás a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható, azokat az ajánlatban
csatolni nem kell, tekintettel arra, hogy
ebben az esetben azokat a 310/20 II (XII. 23.) Korm . rend.
14. § (I) bek. b) pontja alapján az
ajánlatkérő ellenőrzi .

Amennyiben aján lattevő letelepedés szerinti ország joga
nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy
ajánlattevő képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozat
csatolása szükséges az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt
üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
Az ajánlatkérő hivatkozik a 310/2011 (XII . 23 .) Konn.
rend. 14. § (2) bek.-ben foglaltakra. Ennek
alapján a közbeszerzés tárgyából (nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
és/vagyelszállítása) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételmértéke: nettó
25 M Ft.
P.2. a Kbt. 55 . § (I) bek. d) pontja és a 310/20 I 1 (XII . 23 .)
Korm . rend. 14. § (I) bek. c) pontja és (4)
bek. alapján csatolandó a teljes és a közbeszerzés tárgya
(nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése és/vagyelszállítása) szerint
árbevételről szóló nyilatkozat.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyeimét a 310/201 l .
(XII. 23.) Konn. rend . 14. § (3) bek.-ben
foglaltakra.
Ha az ajánlattevő a 310/20 II (XII. 23.) Korm . rend . 14. §
(I) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani ,
hogy olyan jogi formában működik , amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 55. § (4) bek alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P. I. ajánlattevőnek vagy jogelődjének a mérleg
szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző utolsó kettő lezárt üzleti évben
(2012. , 201 I .) egy alkalommal negatív volt.

P.2. a megelőző 3 üzleti évben (2012. , 20 II. , 20 IO.)
a teljes árbevételének átlaga nem éri el a nettó 60 M
Ft-ot, míg a közbeszerzés tárgya (nem közmű vel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
és/vagyelszállítása) szerinti árbevételének átlaga
nem éri el a nettó 25 M Ft-ot.

megfelelhetnek. Közös ajánlat esetén elegendő, ha a
gazdasági-pénzügyi helyzetre vonatkozó minimális
követelményeknek egy közös ajánlattevő megfelel.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 55. § (5) bek.-re.

111.2.3)

Műszaki,

illetve szakmai alkalmasság (adott esetbell)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód :
MI. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15 .§ (3)
bekezdés e) pontja alapján Ajánlattevő köteles
ajánlatába becsatolni a teljesítéshez rendelkezésre álló
gépjárművek forgalmi engedélyét, leírását,
különös tekintettel azon főbb jellemző tulajdonságainak és
paramétereinek ismertetésével,
amelyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelés megállapítható.
M2. A 310/2011. (XII.23 .) Korm . rendelet 15 .§ (3)
bekezdés e) pontja alapján Ajánlattevő köteles
ajánlatába becsatolni a teljesítéshez rendelkezésre álló
telephely leírását főbb jellemző
paramétereinek ismeretével, továbbá az ajánlattétel
időpontjában érvényes "a telepengedély, illetve
a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről , valamint a telepengedélyezés rendjéről
és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013 . (11 .27.) Kornl .
rendelet szerinti telepengedélyét.
M3 . Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§
(3) bekezdés i) pontja alapján köteles igazolni , melynek
keretében csatoltandó az ISO 1400 I
környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes
tanúsítvány vagy be kell mutatnia az ezzel
egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseket és csatolni
kell ezek meglétének egyéb
bizonyítékait. (310/2011. (XlI.23 .) Korm . rendelet 17.§ (3)
bekezdés)
MA . A 310/201 I. (XI1.23.) Korm . rendelet 15. § (3)
bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő köteles
ajánlatába becsatolni az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3
évben teljesített, legjelentősebb referenciamunkáinak
ismertetését, legalább a teljesítés helye és
ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a
szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás
összege, továbbá a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek
való megfelelőségére vonatkozó
nyilatkozat megjelölésével. A referenciát a 310/20 II .
(XI1.23 .) Korm . rendelet 16.§ (5)
bekezdésében előírt módon kell igazolni .
M.5. 310/2011. (XII.23.) Konn . rendelet 15 .§ (3) bekezdés
d) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezése, releván s képzettségüknek
ismertetése saját kezűleg aláírt

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M I. Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem
rendelkezik legalább 5 db minimum 5 m3-es
tartálykocsi val.
M2 . Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem
rendelkezik legalább 5 db szennyvízszállító és
szippantó jármű tárolására, tisztítására,
fertőtlenítésére , karbantartására alkalmas " a
telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekről , valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013 . (11.27.) Konn . rendelet
szerint engedélyezett telephellyel. A
telephelyengedélynek az ajánlattétel időpontjában
kell érvényes lennie.
M3.Alkalmatlan az ajánlattevő , amennyiben nem
rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor
érvényes, a közbeszerzés tárgyára (nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
és/vagy e Iszá II ítása) vonatkozó I SO 1400 l
környezetirányítási rendszer tanúsítványával vagy a
31 0/2011.(XII.23.) 17. § (3) bekezdése szerinti azzal
egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű
környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékaival.
MA . Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző visszafelé számított 3 évben, összesen
legalább 40.000 m3 háztartási szennyvíz
begyűjtésére és/vagy elszállítására vonatkozó,
összesen 25 millió Ft értékű referenciával.

M.5 . Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem
rendelkezik legalább 5 fő olyan szakemberrel,
akiknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság által
kiállított, az undort keltő anyagok szállítására
jogosító
képesítése van .
M.6 .. Ajánlattevő alkalmatlan , amennyiben nem
rendelkezik legalább I fő olyan szakemberrel, aki
felsőfokú végzettséggel, környezetvédelmi
szakmérnök szakképesítéssel és legalább 5 éves
szennyvíztisztítás és /vagy szennyvízcsatornázás
területen szerzett gyakorlattal rendelkezik .

önéletrajz benyújtásával, akiket ajánlattevő be kíván vonni
a teljesítésbe. Az önéletrajzban minden
olyan információt szerepeltetni kell , melyből az
alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés megállapítható.
A meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények
esetén a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdésében
rögzített ek is megfelelően alkalmazandók, illetve a Kbt.
55.§ (5) és (6) bekezdésében
meghatározott dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is
csatolandóak.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi
dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani .
M.6. a 310/20 II. (XII. 23 .) Korm . rendelet 15 . § (3)
bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatás
teljesítéséért felelős személy, illetve személyek bemutatása
a végzettséget, képzettséget és
gyakorlatot (év, hónap pontossággal) tartalmazó, saját
kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával. Az
önéletrajzban minden olyan információt szerepe ltetni kell ,
melyből az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bánnely más szervezet kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55 . § (5)-(6)
bekezdései értelmében:
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 (is)
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogya szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más
szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az
alábbiak szerint támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más
szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen
igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a
szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szá llítások,
szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére
vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező)

nyilatkozik arról , hogy milyen módon vonja be a teljesítés
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság
igazolásához felhasználja , amely lehetővé teszi e más
szervezet szalanai tapasztalatának felhasználását a
szerződés teljesítése során.
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során 
amennyiben az a) pontban foglaltaktól
eltérően , az alkalmassági követelmények nem a
teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre
bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az
aján lattevő (részvételre jelentkező)
ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az
alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk.
274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más
biztosítékok
érvényesítésével nem térült meg.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában résztvevő
szervezet bevonása esetén nyilatkoznia kell a szervezet
bevonásának módjáról a fentebb megjelölt pontoknak
megfelelően .

11I.2.4) Fenntartott

szerződésekre

vonatkozó információk (adotl esetben)

A

szerződés

védett foglalkoztatók számára fenntartott

A

szerződés

a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

1113) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁ

ly

D igen

X nem

X nem

Digen

LÓ SZERZÖDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES

FELTÉTELEK

111.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre

111.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen

történő

közreműködő

Digen

X nem

hivatkozás:

személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
képzettségét
D igen X nem

közreműködő

személyek nevét és

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.I) Az ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.U) Az eljárás fajtája
Klasszikus

ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok

Közszolgáltató

ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok

szerinti eljárás az alábbiak szerint:

szerinti eljárás az alábbiak szerint:

X Nyílt

D Nyílt

D Meghívásos

D Meghívásos

D Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
D Keretl11egállapodásos, az eljárás első részében nyílt
D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

D Versenypárbeszéd
D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:

D Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetl11énnyel induló tárgyalásos
D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
D Keretl11egállapodásos, az eljárás első részében
megh ívásos
D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági

szereplők

tervezett száma

VAGY:

Tervezett m in im u m

és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.l.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgya/ásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
D igen D nem

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfe/e/őtje/ölje meg)
X A legalacsonyabb

összegű

ellenszolgáltatás

VAGY
DAz összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján

Részszempont

Súlyszám

Részszempont

l.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni

D

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

igen

X nem

árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATív INFORMÁCiÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adati esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzététel re

D igen

X nem

(Igen válasz esetén töltse ki a m egfele lő rovatokat)
D

Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

/

A hirdetmény közzétételének dátuma :

/

DEgyéb korábbi közzététel (adati esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/ évszám)

/

(év/hó/nap)

A hirdetmény közzétételének dátuma :
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma :

IV.3.3) A dokumentáció és a

kiegészítő

/

/

(KÉ-szám/ évszám)
(év/hó/nap)

iratok vagy

ismertetők

beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Időpont:

Dátum : 2014/03 /04 (év/hó/nap)
A dokumentációért fizetni kell

X

igen

10:00

D nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25 400 Pénznem : HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52. § (2) alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági

szereplő

térítésmentesen átveheti (elérheti) az

Ajánlatkérő 1.1 . pontban megadott helyen , előzetes telefonegyeztetést követően hétfőtől csütörtökig terjedő napokon

8:00 és 12:00, valamint 13 :00 és 16:30 óra között; pénteki napokon 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi

határidő

lejártának napján pedig 8:00-tól 10:00 óráig.

A dokumentáció ellenértékét - bruttó : 25 400 HUF. - kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az
ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni.
A Kbt. 49.§ (6) bekezdésnek megfelelően a dokumentációt ajánlatonként legalább egyajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell
érnie.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi

határidő

Dátum : 2014/03/04 (év/hó/nap)

Időpont:

10:00

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

Dátum :

/

(év/hó/nap)

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

D Az EU bármely hivatalos nyelve
X Az EU

következő

hivatalos nyelve(i): HU

D Egyéb: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
D Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális
/

/

időtartama

(kivéve részvételifelhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY
Az

időtartam

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

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

2014/03/04 (év/hó/nap)

Időpont:

10:00

Hely : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér I. szám ., Közbeszerzési Referatúra A.ép J. emelet 113 . szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek X igen D nem

(igen válasz ese/én) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt a bontási eljáráson.

V. SZAKASZ: KIEGÉszíTŐ INFORMÁCIÓK
V.I) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű Digen
X nem

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

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/vAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS

D

igen

X nem

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

V.3) TOVÁBBI INFORI\'IÁCJÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az
időpont ja : (ha az eljárás tárgyalásos)

ajánlatkérő

által

előírt alapvető

V.3.2.J) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton
részvétel feltétele? (adott esetben)

történő

szabályai, az

első

tárgyalás

elérése az eljárásban való
X igen

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

ismertető

Dnem

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos

A Kbt. 52 . § (2) alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti) az
Ajánlatkérő 1.1 . pontban megadott helyen, előzetes telefonegyeztetést követően hétfőtől csütörtökig terjedő napokon
8:00 és 12:00, valamint 13 :00 és 16:30 óra között; pénteki napokon 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján pedig 8:00-tól 10:00 óráig.
A Kbt. 49.§ (6) bekezdésnek megfelelően a dokumentációt ajánlatonként legalább egyajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell
érnie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

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

V.3.4) A II 1.2.2) és a 1lI.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
X igen

D nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (111.2.2. és 111.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak:
minősített ajánlattevők

Valamennyi alkalmassági követelmény.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó

előírások:

(adott esetben)

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

igen X nem

V.4) Egyéb információk:
I) Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárást megi ndító ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően , valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (Xl. 29.) Korm . rendeletben
(továbbiakban: Nk. Korm. rend.) foglaltaknak megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. §
(I) bek.). Az olyan ajánlatot, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával
dolgozott ki , az ajánlatkérő érvénytelennek nyilváníthatja. (vö. Kbt. 60. § (3) bek.)
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Az ajánlattételi felhívásban tételesen felsorolt a pénzügyi, gazdasági és a műszaki , szakmai alkalmasság
igazolására kért igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat.
- Felolvasólapot, amely kapcsán az ajánlatkérő kéri, hogyafedlapot követően az ajánlat első lapja a felolvasólap
legyen, amely tartalmazza:
az ajánlattevő nevét, cím ét (székhelyét, lakóhelyét)
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján ajánlatkérő értékel.
3) A hiánypótlás a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosított. Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok
a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
4) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a 310/20 I I (XII. 23 .) Korm. rend . 17. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot.
5) A kiegészítő tájékoztatás megadása faxon és/vagy elektronikus úton történik.
6) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő(közös ajánlattevők) , valamint az alkalmasság igazolásához igénybe vett
gazdasági szereplő tekintetében a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy( ek) hiteles cégalásírási
nyilatkozata (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldánya) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintája egyszerű másolatban . Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy(ek), hanem az általa(uk)
kifejezetten e célra felhatalmazott személy ír alá a gazdasági szereplő nevében és képviseletében az ajánlat
megtétele során, úgy az ő képviselői minőségét - az őt felhatalmazó cégjegyzésre jogosult vezető (k) aláírási
címpéldányán túl - közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírás-mintáját és a meghatalmazás tényét/tartalmát is magába foglaló irattal köteles igazolni az
adott gazdasági szereplő az ajánlatban.
7) Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a Kbt. 40. § (I) bekezdésének a)-b) pontja, valamint a Kbt. 60. § (3) és (5)
bekezdése szerint. (A Kbt. 40. § (l) bekezdésének a)-b) pontja esetén a nemleges nyilatkozat is csatolandó.)
8) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak az adózásra, környezetvédelemre, továbbá a
munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről , amelyek a szerződés
teljesítésének helyén, a szerződés teljesítése során meg kell felelni . (Kbt. 54. § (I) bek.)
9) Kérjük, hogy az ajánlatuk eredeti példányának teljes anyagát beszkennelt formában, jelszó nélkül olvasható, de
nem módosítható, lehetőleg pdf formátumban CD-n is az ajánlat részeként mellékelni szíveskedjenek. Ennek
elmaradása érvénytelenséget nem eredményez, az ajánlatkérő munkáját segíti. A csomagolásra rá kell írni :
"Ajánlat - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás
ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén - "Tilos felbontani az ajánlati határidő
lejártáig." Amennyiben a papír alapon és az elektronikusan benyújtott ajánlat tartalma eltér, úgy az ajánlatkérő a
bírálatnál a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. Az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot
kell tennie és csatolnia arról, hogy az elektronikus adathordozót mellékelte, illetve, hogy az azon tárolt elektronikus
ajánlata e pont feltételeinek megfelel.
10) 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. (Kbt. 124. § (4) bek.)
II) Az eljárás során megadott időpontok helyi idő szerint értendők.
12) Felhívjuk az ajánlattevők figyeimét a Kbt. 36. § (3) bekezdésére a dokumentumok benyújtásával kapcsolatosan.
13) Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell
benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér
benyújtani (azaz a 24/ 1986 MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős
magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz
csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
14) A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető folyékony hulladék fogadó
Nyíregyháza-Polyákbokor ún. Il. szennyvíztelep, melynek jelenlegi befogadó kapacitása 500 m3 /nap .
15) Nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás megkezdéséig rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges 
legalább telefon alapú - ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel.
16) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyeimét a Nk. Korm. rend. 3. § (6) bekezdésében foglaltakra - a közös
ajánlatot benyújtó ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a vállalkozást, amelyet - nyertességük esetén - az
ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít.

17) A Nk. Korm. rend. 4 . § (I) bekezdése alapján ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének
rendelkeznie kell
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel , gépekkel , berendezésekkel
és eszközökkel ;
b) olyan , a tulajdonában , kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő , hatósági lag engedélyezett
telephellyel , amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök
tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel ;
c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel , amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti
károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági
szippantógépkezelő szakképesítéssel rendelkező - szakemberrel; továbbá
e) a nyilvántartási , információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos
működtetéséhez szükséges feltételekkel.
időpontjában

18) Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek a Nk. Korm. rend 4. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint szerződésben kell rögzíteniük
a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,
b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, valamint
c) az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását.
A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek a Nk. Konn . rend 4 . § (2) bekezdés szerinti szerződését az ajánlathoz
csatolniuk kell.
19) A Nk. Korm . rend. 5. § értelmében ajánlattevő ajánlatának - adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon 
tartalmaznia kell
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezettjárművekre , gépekre, felszerelésekre, eszközökre,
berendezésekre,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
1) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint
beszedésének módjára,
h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási , valamint a nyilvántartási , adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
működtetésére , valamint
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára
vonatkozó javaslatot.
20) Amennyiben a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét
maradéktalanul és jó minőségben teljesítette, akkor a közszolgáltatási szerződés megszűnését megelőzően, a
szerződés időtartamának további I éves időtartamra történő (opciós) hosszabbításra kerülhet sor.
21) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
Nyíregyháza Megyei ]ogú Város Közgyűlésének 6/2013.(11.15 .) számú önkormányzati rendelete 4.§ (4) bekezdése
értelmében a közszolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési
tevékenységével összefliggésben - a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkonnányzati rendeletben
meghatározott - szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem
történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen
hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben - a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati
rendeletben meghatározott - szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés
alkalmazása nem történt.
22) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevő! terhelik .
23) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 20 l I. évi CVll1. törvény
(Kbt.) rendelkezései az irányadók.

V.S) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK

IDŐPONTJA:

2014/0 1/17 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CíMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
Postai cím:

VárosiKözség:

I Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-maii:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁS] PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A

KJEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

I Postai irányítószám :

Ország:

Kapcsolattartási ponte ok):

Telefon:

Címzett:
E-maiI:

Fax:

Internetcím (URL):

lll) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁS] PO JTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL
BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

I Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-maiI:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRÖ CíMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRÖ A BESZERZÉST VÉGZ I

Hivatalos név :
Postai CÍm:
V áros/község:

I Postai

irányítószám :

I Ország:

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

IS

használható)-----------------

B. MELLÉKLET

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA: - - - - ELNEVEZÉS: _______________________________________
l) RÖVID MEGHATÁROZÁS:

2) Közös KÖZB ESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék

Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék

(adott esetben)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tová bbi tárgy(ak)

3) MENNYISÉG

(adotl esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:
VAGY:

és

Pénznem:
között

Pénznem :

4) A SZE RZŐDÉS IDŐTA RTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VO ATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az

időtartam

hónapban : _ _ vagy napban: _ _ (a

szerződés megkötésétől

számítva)

VAGY:
Kezdés

/

Befejezés

/

/

/

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

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

