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Ajánlati felhívás - Hulladékszállítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/190
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.01.
Iktatószám: 19013/2021
CPV Kód: 90512000-9
Ajánlatkérő: Fővárosi Állat - és Növénykert

Teljesítés helye:

Ajánlatkérő székhelye - 1146 Budapest, Állatkerti
krt. 6-12. Margitszigeti Vadaspark - Budapest, XIII.,
Margitsziget 23800/3. hrsz. Ajánlatkérő Hungária
krt-i telephelye - 1146 Budapest, Hungária krt.
219-221. Továbbá ajánlatkérő kezelésében álló
egyéb területek.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: fővárosi önkormányzati intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: állat- és növénykert üzemeltetés

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: 15490658242
Postai cím: Állatkerti Körút 6-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyuris Anett
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 13920023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
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A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001135802021/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001135802021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: fővárosi önkormányzati intézmény

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: állat- és növénykert üzemeltetés

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
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Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Hulladékszállítás 2021-2022
Hivatkozási szám: EKR001135802021

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hulladékszállítás a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló
területek vonatkozásában – 2021-2022

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági ésszerűséggel nem
összeegyeztethető.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Hulladékszállítás 2021-2022
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye - 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.
Margitszigeti Vadaspark - Budapest, XIII., Margitsziget 23800/3. hrsz.
Ajánlatkérő Hungária krt-i telephelye - 1146 Budapest, Hungária krt. 219-221.
Továbbá ajánlatkérő kezelésében álló egyéb területek.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés tárgya szolgáltatás megrendelése, az alábbiak szerint:
hulladékszállítás a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló
területek vonatkozásában az alábbiak szerint (a szerződés 12 + 6 hónapos időtartamára
vonatkoztatva, a szerződés meghosszabbítása esetén sem változik a teljes mennyiség, kivéve az
opció lehívásának esetét):
• kezeletlen szerves trágya, mint nagy fertőzési veszélyt jelentő állati hulladék (EWC kódszám
02 01 06), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)–
előzetesen egyeztetett időpontokban – történő elszállítása – 2880 m3
• biológiailag lebomló darált kertészeti hulladék alkalmanként elszállítása előzetesen
egyeztetett időpontokban – 1260 m3
• építési vegyes hulladék alkalmanként elszállítása előzetesen egyeztetett időpontokban – 600
m3
A részleteket a szerződéstervezet, valamint a KD tartalmazza.
Szakmai-kereskedelmi ajánlatként benyújtandó a KD mellékleteként kiadott részletes
ártáblázat. A táblázat minden sorára kötelező az ajánlattétel. A táblázat teljes hiánya nem
pótolható hiány, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
A táblázatban szereplő tételek az Állatkert területéről (max. 5 m3-es konténerrel) kerülnek
kiszállításra, a felmerülő igények függvényében.
A kiszállított hulladék lerakásáról a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell gondoskodnia.
Gondoskodniuk kell továbbá, hogy a lerakóhely megfelelő hatósági engedéllyel rendelkezzen.
A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell és a szerződés aláírásához be kell mutatnia a
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti, vagy azzal egyenértékű, következő hulladéktípusok
szállítására jogosító engedélyekkel, valamint a vonatkozó előírásoknak megfelelő
feldolgozására, felhasználására alkalmas üzemmel és/vagy lerakóhellyel:
• 02 01 06 - állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött
és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)
• 20 02 01 - biológiailag lebomló hulladék
• 17 09 04 - kevert építési-bontási hulladék
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összesen ajánlati ár (HUF) Az értékelésre kerülő elem a
teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó szolgáltatások nettó összára összesen, így a
mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott
ajánlati árat” / Súlyszám:

II.2.6) Becsült érték:
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. A
meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően
tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: AK opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott típusú 
hulladékok és mennyiségek tekintetében az alábbi opciós mennyiségeket hívhatja le: 
• kezeletlen szerves trágya, mint nagy fertőzési veszélyt jelentő állati hulladék (EWC kódszám 
02 01 06), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)– 
előzetesen egyeztetett időpontokban – történő elszállítása – 1920 m3 
• biológiailag lebomló darált kertészeti hulladék alkalmanként elszállítása előzetesen 
egyeztetett időpontokban – 840 m3 
• építési vegyes hulladék alkalmanként elszállítása előzetesen egyeztetett időpontokban – 400 
m3 
, melyet a szerződés hatálya (amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, úgy a 
meghosszabbított időszak alatt is) alatt, egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a fenti 
mennyiség erejéig, több részletben is. 
A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az 
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos. 
Az adott mértékű opció indoklása: tekintettel az állatállomány előre pontosan fel nem mérhető 
változásának (pl. állatszaporulat, az állatkert állatmentő tevékenysége okán a mentett állatok 
számának emelkedése) kiszámíthatatlanságára, AK fenntartja magának a jogot, hogy a jelen 
felhívás II.2.4. pontjában meghatározott mennyiségen felül igény esetén a jelen pontban 
meghatározott opcionális mennyiségre vonatkozó szolgáltatást is megrendelje nyertes 
ajánlattevőről. Erről AK egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik nyertes ajánlattevő felé. A 
szükséges mennyiségű termékre vonatkozó szolgáltatást AK a részen belüli terméksorokon 
akár egy vagy több részletben lehívhatja a szerződés hatálya alatt. 
AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Az
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ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre
megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles. 
Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a
jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra
vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő
számára kötelező érvényű

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint. Az értékelésre
kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó szolgáltatások nettó összára
összesen, mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a
mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott
ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés teljesítése során
irányadóak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés
h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b)
pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, 
valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontját az EKR-ben létrehozott elektronikus 
űrlappal kell igazolnia. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) 
bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem 
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az 
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok 
igazolására (ide nem értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okot) 
elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes
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európai közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében előírt információkat. 
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1)
bekezdésére is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok vonatkozásában elfogadja
az ajánlattevő ajánlatban tett nyilatkozatát. 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A. § (1)-(6) bekezdéseit alkalmazza, vagyis az Ajánlattevő az eljárásban
a Kbt. 114./A.§-ban foglaltakra tekintettel a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat már az ajánlatban köteles
benyújtani. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ára.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bek. a) pontja alapján az AT ismertesse a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 
hónapban teljesített, a közbeszerzés tárgya szerint legjelentősebb referenciáit a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 23.§-a szerint, a referencianyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi 
adatokat kell tartalmaznia: 
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével), 
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, 
- az információt szolgáltató személy nevét, e-mail címét 
- a szolgáltatás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés 
tárgyának megfelelő-e, 
- a szolgáltatás mennyiségét, 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 
- A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bek. alapján ha az alkalmasságot igazolni kívánó a 
teljesítést közös ajánlattevőként teljesítette, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a 
teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. 
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bek. a) pontja irányadó. 
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az AT egy vagy több alkalmassági követelménynek más 
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, melynek 
igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az 
adott alkalmassági feltételnek való megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt.
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A Kbt. 65. § (7) esetén az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt., valamint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelését. 
, valamint a Kbt. 65.§ (9) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat csatolni kell ajánlatához. 
A Kbt. 65.§ (12) bek. szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást
tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az
ajánlatban,– az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A. § (1)-(6) bekezdéseit alkalmazza, vagyis 
Ajánlattevőnek az eljárásban a Kbt. 114./A.§-ban foglaltakra tekintettel az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatait és/vagy igazolásait az alkalmassági követelmények
tekintetében már az ajánlatban köteles benyújtani. 
Az Ajánlatkérő tehát a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2)
bekezdés rendelkezéseit NEM alkalmazza!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapban (3 év)
befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (6 éven) belül megkezdett, beszerzés tárgya szerinti
(szerves trágya és/vagy darált kertészeti hulladék és/vagy építési vegyes hulladék begyűjtése,
elszállítása) összesen legalább 3500 m3 mennyiségre vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
referenciával.
Az előírt alkalmassági követelmény több, az előírt feltételeknek mindenben megfelelő
szerződéssel is igazolható.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződés biztosítékai: 
A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek 
bármelyikét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesíti. 
A késedelmi kötbér napi mértéke az adott szállítási feladatra vetített összeg 20 %-a, de annak 
teljes összege legfeljebb a teljes éves ellenérték 18 %-a. 
A meghiúsulási kötbér a teljes szerződéses ellenérték 18 %-a. 
A kötbérek a szerződésszegés napján esedékessé válnak. A kötbért a Megrendelő jogosult a 
benyújtott következő számlából, mint jogos követelést visszatartani. 
Vevő kötbért akkor is követelhet, ha kára nem merült fel.
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Vevő jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb
jogait is

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Az ajánlattevőként szerződő fél a tárgyhavi teljesítést követően jogosult számla benyújtására, -
amennyiben a Megrendelő minőségi vagy egyéb kifogással nem élt - utólag, Megrendelő által
kiállított teljesítésigazolás ellenében.
Az ellenérték kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a
számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A nyertes ajánlattevő a megrendelés
teljesítése során előleget nem kérhet.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) bekezdéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre
kerülő szerződésre az alábbi jogszabályok is vonatkoznak:
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) és nem követeli
meg a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság)
létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

Dátum: 2021/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy



12

Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2021/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68.§
(1c) bek. és Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15.§-a tartalmazza

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022.10

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő
benyújtását.

VI.3.9) További információk: 1. A Közbeszerzési Dokumentumok (tov.: „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
r. vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen
elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő
jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a
424/2017. (XII.19) Korm. r. rendelkezéseivel.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi
dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat
megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A §
rendelkezéseire.
5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű
dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a
KD-ban részletezettek szerint.
7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni.
8. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2a) bek. AK hivatkozik a Kbt.
41/A §-ra..
9. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
10. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem
alkalmazza.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza,.
13. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.5) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
14. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási
rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. r.), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a
közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
15. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetmény
Ajánlattevő rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
16. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind
közös ajánlattevők tekintetében.
17. Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. A részletes fizetési
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
18. A szerződést megerősítő biztosítékok részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

2021/09/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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