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Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
x Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér tér 1.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: DR MACH TAMÁS
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Telefon: 06-82-501-501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse 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:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Építési-bontási hulladék lerakó üzemeltetése
II.1.2) 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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
x Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Kaposvár, Nádasdi u. 0121/59 hrsz., illetve a géplánc kitelepítése esetén a dokumentációban
meghatározott, Somogy megye közigazgatási területén található környező települések
NUTS-kód: HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
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x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Építési-bontási hulladéklerakó üzemeltetése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További
tárgyak:

Fő szójegyzék
90533000-2
90510000-5
90514000-3

Kiegészítő szójegyzék

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Részben Európai Uniós támogatással megvalósult 30 000 tonna/év névleges kapacitású
hulladékkezelő rendszer (INERT építési-bontási hulladéklerakó) üzemeltetése a dokumentációban
részletezett feltételek mellett Kaposváron kiépített telephelyen, valamint a mobil gépek
kitelepítésével.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 50000000 Pénznem: HUF
VAGY:
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és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 120 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítésének ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása
esetére ajánlattevő 2.000.000 forint összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Hibás teljesítési kötbér: ajánlattevő a szerződés teljesítése ajánlattevőnek felróható okból
bekövetkezett hibája esetén hibánként 100.000.- Ft összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére
köteles.
Teljesítési biztosíték: ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására az
üzemeltetési időszak alatti teljes bérleti díj nettó 5%-ának megfelelő teljesítési biztosítékot köt ki,
mely a Kbt. 126.§ (6) bek. a) pontja szerint teljesíthető. A teljesítési biztosíték határidőben való
rendelkezésére bocsátásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a Kbt. 126.§ (5)
bekezdésének megfelelően.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A hulladékkezelő telep üzemeltetésével kapcsolatosan ajánlattevő által fizetett bérleti díj éves
összege 4 800 000 forint + ÁFA. A bérleti díj 2013.január 1-től a KSH által a tárgyévet megelőző évre
megadott fogyasztói árindex mértékével növekszik. A bérleti díjat negyedévente egyenlő
részletben, előre a negyedév első hónapjának 5. napjáig kell megfizetni.
Az üzemeltető által alkalmazott szolgáltatási díj (átvételi ár) az ajánlatában megadott összeg, amely
a telepre beszállítók által kerül megfizetésre.
A kifizetésekre a Kbt. 130.§ (3) szakasza megfelelően irányadó.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
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Nem követelmény
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.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:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi
feltételek bármelyike fennáll:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek (közös
ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) nyilatkoznia kell. A Kbt. 56. § (1) bekezdésének
kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § ib) alpontja,
illetve a Kr. 4.§ f) pont fc) alpontja szerint meghatározott igazolást kell csatolni.
2. Ajánlattevő a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot csatolja arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56.§ (1) szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1
pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az
ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi bankszámlájára vonatkozóan az alábbi tartalommal:
- bankszámla száma,
- számlavezetés kezdete,
- a megjelölt bankszámlán a felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben volt-e 60 napot
meghaladó mértékű sorban állás;
attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.(310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet /továbbiakban:Kr./ 14.§ (1)
bekezdés a) pont).
P/2
Ajánlattevő nyilatkozata a hirdetmény feladásának napját megelőző utolsó kettő naptári év (2010.,
2011. év) teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok
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rendelkezésre állnak.
(Kr. 14.§ (1) bekezdés c) pont).
P/3
Ajánlattevő nyilatkozata a hirdetmény feladásának napját megelőző uotlsó kettő naptári év (2010.,
2011. év) közbeszerzés tárgyából (építési-bontási hulladéklerakó üzemeltetése) származó
általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(Kr. 14.§ (1) bekezdés c) pont).
P/4
Ajánlattevő saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója a hirdetmény
feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan (Kr. 14. § (1) bekezdés b)
pont). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények
tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az alábbi feltételek közül bármelyik fennáll:
P/1
az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évben bármely
bankszámláján 60 napot meghaladó mértékű sorban állás volt.
P/2
Az ajánlattevőnek a hirdetmény feladásának napját megelőző utolsó kettő naptári évben (2010.,
2011. év) realizált teljes nettó árbevételének évi átlaga nem éri el a nettó 5 000 000. –Ft összeget.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó kettő
naptári év (2010., 2011. évek) árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt
naptári évek teljes nettó árbevétele számtani átlagának kell elérnie az előírt összegeket (a nem
teljes évet egy évnek tekintve).
P/3
Ajánlattevő közbeszerzés tárgyából (építési-bontási hulladéklerakó üzemeltetése) származó
árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó kettő naptári évben (2010., 2011. év) évi
átlagban nem éri el a nettó 4 000 000 forintot.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó kettő
naptári év (2010., 2011. évek) közbeszerzés tárgya szerinti (hulladéklerakó üzemeltetése)
árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt naptári évek teljes nettó árbevétele
számtani átlagának kell elérnie az előírt összegeket (a nem teljes évet egy évnek tekintve).
P/4
a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben üzemi tevékenységének
eredménye egynél több évben negatív
A Kr. 14.§ (2) szerint elvárt a közbeszerzés tárgya (építési-bontási hulladéklerakó üzemeltetése)
szerinti nettó árbevétel mértéke
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4.000.000.-Ft összeg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet /továbbiakban: Kr./ 15.§ (3) bekezdés a) pont) alapján a
felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapos időszak legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetése. Az ismertetésnek ki kell térnie a szolgáltatások tekintetében az alábbiakra: a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás
összege, a névleges kapacitás (tonna/év), valamint arra való nyilatkozat, hogy a teljesítés a
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. A Kr. 16.§ (5) szerinti igazolás csatolása
szükséges.
M/2.1-2.6.
A Kr. 15.§ (3) d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, szakmai
tapasztalatukat is tartalmazó, saját kezűleg aláírt önéletrajzuk és végzettségüket igazoló iskolai
oklevél benyújtásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
M/3
A Kr. 15. § (3) bekezdés f) és i) pontjai alapján ajánlattevő minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseinek leírása, illetve a minőség- és környezetirányítási rendszerre vonatkozó, az
ajánlattétel időpontjában érvényes tanúsítvány csatolása.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55.§ (4) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) bekezdés és a (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint támaszkodhatnak más
szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az alábbiakban meghatározott feltétel bármelyike fennáll:
M/1
az ajánlattevő nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napját megelőző 36 hónapban
legalább 1 db minimum 10000 tonna/év névleges kapacitású építési-bontási hulladék lerakó
üzemeltetésére vonatkozó, legalább nettó 4 000 000 forint értékű referenciával.
M/2.1
legalább 1 fő, műszaki felsőfokú végzettségű, a 11/1996.(VII.21.) KTM rendeletben előírt
környezetmérnöki szakon végzett és legalább 5 év hulladékgazdálkodás területén szerzett szakmai
gyakorlattal rendelkező hulladékgazdálkodási szakirányú környezet-mérnök szakemberrel
M/2.2.
legalább 1 fő felsőfokú pénzügyi végzettségű hulladékgazdálkodási területen legalább 3 év szakmai
tapasztalattel rendelkező szakember
M/2.3
legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, minőségügyi képzettséggel, és hulladékgazdálkodás területén
legalább 2 éves tapasztalattal rendelkező minőségirányításért felelős szakemberrel;
M/2.4
legalább 2 fő homlokrakódóra érvényes OKI-s nehézgépkezelői vizsgával rendelkező szakemberrel
M/2.5 legalább 3 fő C és E kategóriás jogosítvánnyal és belföldi árufuvarozói engedéllyel rendelkező
szakemberrel;
M/2.6.
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1 fő belföldi árufuvarozói engedéllyel rendelkező szakember.
1 fő két feltételnek felelhet meg.
M/3
az ajánlattevő nem rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra (építési-bontási
hulladékok begyűjtése, és kezelése) vonatkozó, érvényes MSZ EN 9001:2001 és MSZ EN ISO
14001:2005 minőség- és környezetirányítási rendszerre, OHSAS 18001 rendszerre vagy azzal
egyenértékű rendszerekre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy egyenértékű intézkedéseinek leírásával.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
11/1996.(VII.4.) KTM rendelet
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
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 minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/12/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 60000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
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A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljárni jogosult
szervezet K&H Banknál -nál vezetett 10400126-49575052-53551002 számú számlájára történő
befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutalási igazoláson fel kell tüntetni a "Kaposvár - Inert
hulladéklerakó üzemeltetése" szöveget.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/12/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás 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: 2012/12/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Ajánlatkérő I.1. pontban megjelölt székhelyén Új épület II. em. 212. sz.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű 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
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
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A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni
az A.II. pontban megjelölt címen munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 10:00 óráig.
Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozó vásárolja meg a dokumentációt.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése
irányadó.
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 III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
P/1-P/4, M/1-M/3
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű
mértéke: 500.000 HUF.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek OTP Banknál vezetett
11743002-15398006-00000000 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel
nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak
érvényben kell maradnia az Ajánlati Felhívás IV.3.7. pontjában megadott időpontig. Az Ajánlattevő az
ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel,
bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel részenként külön-külön úgy igazolni, hogy az
eredeti vagy hiteles másolatú igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban
csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59.§ (5) bekezdés a)-b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a Kbt.
59.§ (4) és (6) és (7) bekezdésére. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Amennyiben ajánlattevő nem átutalással bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosíték
összegét, úgy az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátását alátámasztó dokumentumot
(bankgarancia igazolást) eredetiben vagy hiteles másolatban köteles ajánlattevő becsatolni az
ajánlatába.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlást.
2.) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §. (1)-(6) bekezdéseiben valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók.
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3.) Az ajánlatokat írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás által megjelölt kapcsolattartási
pontban 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.
4.) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó
szervezet által készített - 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. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés d) pontja szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a
rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.
5.) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani. Az ajánlati biztosítékról szóló igazolást eredeti vagy hiteles
másolati példányban kell az ajánlathoz külön borítékban csatolni.
6.) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni : folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, az ajánlatot aláírók aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban
nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazást.
7.) Ajánlattevőnek ajánlatához a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolnia.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint (a
nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell).
7.1.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján a teljesítési
biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
7.2.) Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt.
56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
7.3.) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
7.4.) Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról,
hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek. Amennyiben 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. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja
szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát
szükséges csatolni..
A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik,
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ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. §
(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
továbbá
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még
nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár
8.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. §
(3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
9.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is
tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
10.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően, négy (egy eredeti, három az eredetivel mindenben megegyező
másolati) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. . A példányok esetleges eltérése
esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen
aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus
adathordozón (pl: CD vagy DVD) a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban
elhelyezve. Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek
szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa
benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „KMJV–INERT HULLADÉK LERAKÓ - Ajánlattételi határidő
lejártáig felbontani tilos” Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a másolati
példány(ok)on pedig, hogy az(ok) a másolat(ok). Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és
„másolat” példánya(i) között, az Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlat eredeti 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 képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
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Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó.
11.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat vonatkozásában csak az alkalmasság
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
12.) Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő üzemeltetési szerződés(ek) teljesítése során
keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások
átdolgozására is.
13.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 124 § (4) bekezdése szerinti esetben –
amennyiben azt ilyen minőségben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti
meg a szerződést.
14.) A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
15.) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 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. Az eljárást megindító felhívás és a
dokumentáció eltérése esetén az eljárást megindító felhívás tartalma irányadó.
16.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
17.) Ajánlatkérő az ajánlattevőket a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás
eredményéről.
18.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell érvényes hulladék-kezelési engedélyét, mely kiterjed
a nem veszélyes hulladékok begyűjtésére és szállítására, kiemelten az EWC 17-es csoportra
vonatkozóan.
19.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően az
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja
elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati
kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
20.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az
Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt
fogja aláírni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített
esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban.
21.) Ajánlattevő ajánlati árát egy évi átvett mennyiségre vonatkozóan köteles megadni a
dokumentációban részletezettek szerint.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/11/27 (év/hó/nap)
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A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PROVITAL FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ZRT.
Postai cím: 1022 Budapest, Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Lukács Gergely
Címzett:
Telefon: +36 14118423
E-mail: lukacs.gergely@kozbeszerzes.com
Fax: +36 14118401
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: 1022 Budapest, Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Lukács Gergely
Címzett:
Telefon: +36 14118423
E-mail: lukacs.gergely@kozbeszerzes.com
Fax: +36 14118401
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Mach Tamás
Címzett: Műszaki és Pályázati Igazgatóság
Telefon: +36 82-501-581
E-mail: palyazatig@kaposvar.hu
Fax: 82-501-586
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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