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Magyarország-Miskolc: Hulladékgyűjtő konténerek
2013/S 145-251468
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Városház tér 8., Címzett: Dr. Batta Angéla, Miskolc3525,
MAGYARORSZÁG. Telefon: +36 46512700. Fax: +36 46348801. E-mail: battaa@miskolcph.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 25.5.2013, 2013/S 100-171215)

Tárgy:
CPV:44613800, 39234000, 34144511, 34144510, 34144710, 43250000, 44614310, 39221260, 43211000
Hulladékgyűjtő konténerek
Komposztgyűjtők
Hulladékgyűjtő járművek
Hulladékszállító járművek
Gumikerekes rakodók
Homlokrakodók
Rakodógépek
Szemetesedények
Buldózerek
A következő helyett:
II.1.8) Részek - Rész száma: 1
3) Mennyiség:
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges eszközök
beszerzése
1. rész:
- 1. tétel: 5 000 db 240 literes műanyag hulladéktároló edény szállítása
- 2. tétel: 30 000 db 120 literes hulladéktároló edény szállítása
- 3. tétel: 5 000 db házi komposztáló edényzet szállítása
- 4. tétel: 3 db konténer szállítása újrahasználati központ funkció ellátásához
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre álló keret
nettó 215 000 000,- Ft., amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 15000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.1.8) Részek - Rész száma: 2
3) MENNYISÉG
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges eszközök
beszerzése
2. rész:
- 1. tétel: 7 db hulladékgyűjtő tehergépjármű 16 m³-es felépítménnyel szállítása
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- 2. tétel: 1 db kompakt hulladékgyűjtő tehergépjármű 8 m³-es felépítménnyel szállítása
- 3. tétel: 2 db bálafogó adapterrel szerelt targonca szállítása
- 4. tétel: 1 db rakodókanalas lánctalpas dózer szállítása
- 5. tétel 1 db teleszkópos rakodó szállítása
- 6. tétel: 2 db gumikerekes homlokrakodó szállítása
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre álló keret
nettó 484 500 000,- Ft., amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését
A 2. rész tekintetében:
- az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen
(okmányirodai ügyintézés);
A 2. rész tekintetében:
- hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban és garancián túl a hiba bejelentését követő 24 órán belül
szakszerelőkkel biztosított legyen;
- képzés: a gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 484500000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.1) Teljes mennyiség
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges eszközök
beszerzése
1. rész:
- 1. tétel: 5 000 db 240 literes műanyag hulladéktároló edény szállítása
- 2. tétel: 30 000 db 120 literes hulladéktároló edény szállítása
- 3. tétel: 5 000 db házi komposztáló edényzet szállítása
- 4. tétel: 3 db újrahasználati központ szállítása
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre álló keret
nettó 215 000 000,- Ft., amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását.
2. rész:
- 1. tétel: 7 db hulladékgyűjtő tehergépjármű 16 m³-es felépítménnyel szállítása
- 2. tétel: 1 db kompakt hulladékgyűjtő tehergépjármű 8 m³-es felépítménnyel szállítása
- 3. tétel: 2 db bálafogó adapterrel szerelt targonca szállítása
- 4. tétel: 1 db rakodókanalas lánctalpas dózer szállítása
- 5. tétel 1 db teleszkópos rakodó szállítása
- 6. tétel: 2 db gumikerekes homlokrakodó szállítása
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre álló keret
nettó 484 500 000,- Ft., amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését
A 2. rész tekintetében:
- az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, és amely eszközöknél ez követelmény rendszámmal és
hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés);
A 2. rész tekintetében:
- hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban és garancián túl a hiba bejelentését követő 24 órán belül
szakszerelőkkel biztosított legyen;
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- képzés: a gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 699500000 Pénznem: HUF
VAGY: és között Pénznem:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
- Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító) késedelmes teljesítés esetén valamennyi rész
tekintetében kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a részenként megajánlott teljes nettó vállalási ár , mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a részenként
megajánlott teljes nettó válallási ár 25%-a.
- Meghiúsulási kötbér a teljes nettó vállalási ár 20%-a.
- Előleg-visszafizetési biztosíték: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló biztosíték az igényelt előleg
visszafizetésének biztosítékaként, mértéke megegyezik az igényelt előleg összegével (azzal, hogy az ajánlattevő a
megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól), amely
legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű lehet. Az előleg-visszafizetési biztosítékot
a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában, illetve a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1d) pontjában foglaltak szerint
kell rendelkezésre bocsátani, legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig. Az előleg-visszafizetési biztosíték
nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.
Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg
lehetőségével élni kíván.
- Jótállás: A nyertes ajánlattevőnek az 1. rész tekintetében egységesen minden áru (tétel) tekintetében 12 hónap (10
éves alkatrész utánpótlás biztosítása mellett).
A nyertes ajánlattevőnek a 2. rész tekintetében egységesen minden áru (tétel) tekintetében minimum 36 hónap
jótállást kell vállalnia (10 éves alkatrész utánpótlás biztosítása mellett). A jótállás kezdő időpontja: a teljesítésigazolás
kiállításának napjától kezdődően.
- Jólteljesítési biztosíték a megajánlott jótállási időre szól, melynek mértéke a nettó vállalási ár 5 %-a.
A biztosítékokat a Kbt. 126 § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani.
Felhívjuk tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 126.§ (1)-(8) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A kifizetés pénzneme: (HUF) Forint.
A szerződés finanszírozása a Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése”
megkötött KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 jelű Támogatási Szerződés alapján az Európai Unió, a Magyar Állami
Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik.
Ajánlattevő számláit Ajánlatkérő szállítói finanszírozással fizeti meg, vagyis a benyújtott számla nettó ellenértékének
26,930412 %-át és a számla ÁFA tartamát fizeti meg Ajánlatkérő a Kbt. 130. § rendelkezéseinek megfelelően, a számla
nettó értékének 73,069588 %-át pedig a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (1134 Budapest,
Váci út 45.) mint Közreműködő Szervezet fizeti meg, ugyancsak a Kbt. 130. §-a alapján. A teljesítés igazolása a Kbt. 130.
§ (1) bekezdés szerint történik. Az ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltak és a KEOP-1.1.1/
B eljárásrend szerint, a számla hiánytalan formában történő kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki
átutalással egyenlíti ki. A kifizetési határidő a számla szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő megrendelő általi
kézhezvételét követően kezdődik .A kifizetés feltételeire az Európai Uniós támogatási rendet szabályozó 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 26. és 27. pontjai, és a 24/2011. (V. 6.) NFM utasítás VII. fejezete is vonatkozik. A támogatás kifizetése
csak a jóváhagyott és elszámolható költség mértékéig történik.
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Ajánlatkérő részszámla benyújtási lehetőséget az alábbiak alapján biztosít:
— 1. rész tekintetében: tételenként,
— 2. rész tekintetében: adott járműcsoportonként, összesen 6 részszámlában.
Ajánlatkérő előleget az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott előleg-visszafizetési biztosíték mellett biztosít,
az ajánlati ár (szerződéses ár) nettó értékének elszámolható részének (a nettó ajánlati ár 73,069588 %-a) 30 %ának megfelelő mértékben. A szállítói előleg kifizetése és elszámolása tekintetében 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
rendelkezései megfelelően irányadók.
Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdései szerint kerül meghatározásra.
A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt. 130. §-ban foglaltak az irányadók. A fizetés feltétele a
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) csatolja be nyilatkozatát az előző 3 év teljes - ÁFA
nélkül számított- árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről
(1. rész: hulladékgyűjtő edények és konténerek, 2. rész: hulladékgyűjtő tehergépjárművek, homlokrakodók és/vagy
rakodógépek szállításából származó) évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak (Kr. 14. § (1) bekezdés c)
pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel ha
P/2.1. a közbeszerzés tárgya szerinti (műanyag házi komposztáló és hulladékgyűjtő edények, valamint konténerek
szállításából származó) éves nettó árbevétele az előző három évben (2010., 2011., 2012.) évente átlagosan nem érte el
a 120 millió Ft-ot, illetőleg a teljes nettó árbevétele a 200 millió Ft-ot. (1. rész tekintetében)
P/2.2. a teljes nettó árbevétele az előző három évben (2010., 2011., 2012.) átlagosan nem érte el a 250 millió Ftot, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti (hulladékgyűjtő tehergépjárművek, homlokrakodók és/vagy rakodógépek
szállításából származó) éves nettó árbevétele az előző három évben (2009., 2010., 2011.) átlagosan nem érte el a 200
millió Ft-ot. (2. rész tekintetében)
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
ponttal 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 az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az alábbiakban meghatározott feltétel fennáll:
M/1. az ajánlattevő nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban -- az 1. rész tekintetében:
összességében legalább nettó 120 millió Ft értékű szállításra irányuló referenciával, amelyből legalább nettó 60 millió
Ft UV stabil HPDE műanyag hulladékgyűjtő edények, legalább nettó 50 millió Ft UV stabil PE műanyag hulladékgyűjtő
edények, illetőleg legalább nettó 10 millió Ft 20” méretű hulladékudvarokba telepített porta és veszélyes hulladék tároló
fém konténerek szállítására vonatkozott,
- a 2. rész tekintetében: az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36 hónapban)
összességében nem rendelkezik hulladékgyűjtő-és anyagmozgató járművek szállításából származó összességében
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legalább nettó 288 millió Ft értékű biohulladék és/vagy szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas kommunális gyűjtőjármű
szállítására irányuló referenciával, amelyből legalább 8 darab tömörítőlapos kivitelű és legalább 16 m3-es felépítménnyel
rendelkezett, valamint összességében legalább nettó 160 millió Ft értékű, szabadtérben használt, ipari felhasználású
rakodógépek szállításra irányuló referenciával, melyek között legalább 2 db targonca, 1 db teleszkópos homlokrakodó, 1
db rakodókanalas lánctalpas dózer, 2 db gumikerekes homlokrakodó szállítására vonatkozott
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
05.07.2013
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
05.07.2013
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
05.07.2013
VI.3) További információk:
VI.3.11.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-től 100-ig.
Az értékelést minden egyes részszempont esetében az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan
kevesebb pontot kap.
Értékelési szempontok:
1. rész tekintetében:
1. Ajánlati ár (nettó Ft): 80 súlyszám
2. Jótállás időtartama (hónap): 20 súlyszám
Az Ajánlattevő a Felolvasólapon köteles meghatározni, hogy hány hónapos jótállási időt vállal.
Ajánlatkérő leszállított eszközzel kapcsolatban minimum 12 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő, a 12 hónap alatti
megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 36 hónapnál magasabb megajánlásokat nem értékeli
többletponttal (értékelési limit),összhangban a Kbt. 71.§ (7) bekezdésében foglaltakkal.
Az Ajánlatkérő a megajánlott jótállási időtartam hosszát veti össze, és ezek alapján értékel.
2. rész tekintetében:
1. Ajánlati ár (nettó Ft): 70 súlyszám
2. Jótállás időtartama (hónap): 30 súlyszám
Az Ajánlattevő a Felolvasólapon köteles meghatározni, hogy hány hónapos jótállási időt vállal.
Ajánlatkérő leszállított eszközzel kapcsolatban minimum 36 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő, a 36 hónap alatti
megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 60 hónapnál magasabb megajánlásokat nem értékeli
többletponttal (értékelési limit), összhangban a Kbt. 71.§ (7) bekezdésében foglaltakkal.
Az Ajánlatkérő a megajánlott jótállási időtartam hosszát veti össze, és ezek alapján értékel.
A részletes értékelési módszereket a dokumentáció tartalmazza.
Helyesen:
II.1.8) Részek - Rész száma: 1
3) Mennyiség
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges eszközök
beszerzése.
1. rész:
— 1. tétel: 5000 db 240 literes műanyag hulladéktároló edény szállítása,
— 2. tétel: 30 000 db 120 literes hulladéktároló edény szállítása,
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— 3. tétel: 5000 db házi komposztáló edényzet szállítása,
— 4. tétel: 3 db konténer szállítása újrahasználati központ funkció ellátásához.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre álló keret
nettó 215 000 000 HUF, amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását.
Becsült érték ÁFA nélkül: 215 000 000 HUF.
II.1.8) Részek - Rész száma: 2
3) Mennyiség
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges eszközök
beszerzése.
2. rész:
— 1. tétel: 7 db hulladékgyűjtő tehergépjármű 16 m³-es felépítménnyel szállítása,
— 2. tétel: 1 db kompakt hulladékgyűjtő tehergépjármű 8 m³-es felépítménnyel szállítása,
— 3. tétel: 2 db bálafogó adapterrel szerelt targonca szállítása,
— 4. tétel: 1 db lánctalpas dózer szállítása,
— 5. tétel 1 db teleszkópos rakodó szállítása,
— 6. tétel: 2 db gumikerekes homlokrakodó szállítása.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre álló keret
nettó 484 500 000 HUF, amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
A 2. rész tekintetében:
— az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen
(okmányirodai ügyintézés);
— hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban és garancián túl a hiba bejelentését követő 24 órán
belül szakszerelőkkel biztosított legyen;
— képzés: a gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték ÁFA nélkül: 484 500 000 HUF.
II.2.1) Teljes mennyiség
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósulásához szükséges eszközök
beszerzése.
1. rész:
— 1. tétel: 5000 db 240 literes műanyag hulladéktároló edény szállítása,
— 2. tétel: 30 000 db 120 literes hulladéktároló edény szállítása,
— 3. tétel: 5000 db házi komposztáló edényzet szállítása,
— 4. tétel: 3 db újrahasználati központ szállítása.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre álló keret
nettó 215 000 000 HUF, amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását.
2. rész:
— 1. tétel: 7 db hulladékgyűjtő tehergépjármű 16 m³-es felépítménnyel szállítása,
— 2. tétel: 1 db kompakt hulladékgyűjtő tehergépjármű 8 m³-es felépítménnyel szállítása,
— 3. tétel: 2 db bálafogó adapterrel szerelt targonca szállítása,
— 4. tétel: 1 db lánctalpas dózer szállítása,
— 5. tétel 1 db teleszkópos rakodó szállítása,
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— 6. tétel: 2 db gumikerekes homlokrakodó szállítása.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a beszerzés pályázati támogatással valósul meg és a rendelkezésre álló keret
nettó 484 500 000 HUF, amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
A 2. rész tekintetében:
— az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, és amely eszközöknél ez követelmény rendszámmal és
hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés);
— hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban és garancián túl a hiba bejelentését követő 24 órán
belül szakszerelőkkel biztosított legyen;
— képzés: a gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték ÁFA nélkül: 699 500 000 HUF.
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
— Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító) késedelmes teljesítés esetén valamennyi rész
tekintetében kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a részenként megajánlott teljes nettó vállalási ár , mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a részenként
megajánlott teljes nettó válallási ár 25 %-a.
— Meghiúsulási kötbér a teljes nettó vállalási ár 20 %-a.
— Előleg-visszafizetési biztosíték: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló biztosíték az igényelt előleg
visszafizetésének biztosítékaként, mértéke megegyezik az igényelt előleg összegével (azzal, hogy az ajánlattevő a
megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól), amely
legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű lehet. Az előleg-visszafizetési biztosítékot
a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában, illetve a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57. § (1d) pontjában foglaltak szerint
kell rendelkezésre bocsátani, legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig. Az előleg-visszafizetési biztosíték
nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.
Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg
lehetőségével élni kíván.
— Jótállás: A nyertes ajánlattevőnek az 1. rész tekintetében egységesen minden áru (tétel) tekintetében 12 hónap (10
éves alkatrész utánpótlás biztosítása mellett).
A nyertes ajánlattevőnek a 2. rész tekintetében egységesen minden áru (tétel) tekintetében minimum 12 hónap
jótállást kell vállalnia (10 éves alkatrész utánpótlás biztosítása mellett). A jótállás kezdő időpontja: a teljesítésigazolás
kiállításának napjától kezdődően.
— Jólteljesítési biztosíték a megajánlott jótállási időre szól, melynek mértéke a nettó vállalási ár 5 %-a.
A biztosítékokat a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani.
Felhívjuk tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 126. § (1)-(8) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A kifizetés pénzneme: (HUF) Forint.
A szerződés finanszírozása a Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése”
megkötött KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 jelű Támogatási Szerződés alapján az Európai Unió, a Magyar Állami
Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik
Ajánlattevő számláit Ajánlatkérő szállítói finanszírozással fizeti meg, vagyis a benyújtott számla nettó ellenértékének
14,839079 %-át és a számla ÁFA tartamát fizeti meg Ajánlatkérő a Kbt. 130. § rendelkezéseinek megfelelően, a számla
nettó értékének 85,160921 %-át pedig a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (1134 Budapest,
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Váci út 45.) mint Közreműködő Szervezet fizeti meg, ugyancsak a Kbt. 130. §-a alapján. A teljesítés igazolása a Kbt. 130.
§ (1) bekezdés szerint történik. Az ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltak és a KEOP-1.1.1/
B eljárásrend szerint, a számla hiánytalan formában történő kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki
átutalással egyenlíti ki. A kifizetési határidő a számla szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő megrendelő általi
kézhezvételét követően kezdődik .A kifizetés feltételeire az Európai Uniós támogatási rendet szabályozó 4/2011. (I.28)
Korm. rendelet 26. és 27. pontjai, és a 24/2011. (V.6.) NFM utasítás VII. fejezete is vonatkozik. A támogatás kifizetése
csak a jóváhagyott és elszámolható költség mértékéig történik.
Ajánlatkérő részszámla benyújtási lehetőséget az alábbiak alapján biztosít:
1. rész tekintetében: tételenként, 2. rész tekintetében adott járműcsoportonként, összesen 6 részszámlában.
Ajánlatkérő előleget az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott előleg-visszafizetési biztosíték mellett biztosít,
az ajánlati ár (szerződéses ár) nettó értékének elszámolható részének (a nettó ajánlati ár 85,160921 %-a) 30 %ának megfelelő mértékben. A szállítói előleg kifizetése és elszámolása tekintetében 4/2011. (I.28) Korm. rendelet
rendelkezései megfelelően irányadók.
Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdései szerint kerül meghatározásra.
A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt. 130. §-ban foglaltak az irányadók. A fizetés feltétele a
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) csatolja be nyilatkozatát az előző 3 év teljes - ÁFA
nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről
(1. rész: műanyag házi komposztáló és hulladékgyűjtő edények, valamint konténerek, 2. rész: hulladékgyűjtő
tehergépjárművek, homlokrakodók és/vagy rakodógépek szállításából származó) évenkénti bontásban, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok
rendelkezésre állnak (Kr. 14. § (1) bekezdés c) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel ha
P/2.1. A közbeszerzés tárgya szerinti (műanyag házi komposztáló és hulladékgyűjtő edények, valamint konténerek
szállításából származó) éves nettó árbevétele az előző 3 évben (2010., 2011., 2012.) évente átlagosan nem érte el a 120
000 000 HUF-ot, illetőleg a teljes nettó árbevétele a 200 000 000 HUF-ot (1. rész tekintetében).
P/2.2. A teljes nettó árbevétele az előző 3 évben (2010., 2011., 2012.) átlagosan nem érte el a 250 000 000 HUFot, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti (hulladékgyűjtő tehergépjárművek, homlokrakodók és/vagy rakodógépek
szállításából származó) éves nettó árbevétele az előző három évben (2009., 2010., 2011.) átlagosan nem érte el a 200
000 000 HUF-ot (2. rész tekintetében).
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
ponttal 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 az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az alábbiakban meghatározott feltétel fennáll:
M/1. Az ajánlattevő nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban:
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— Az 1. rész tekintetében: összességében legalább nettó 120 000 000 HUF értékű szállításra irányuló referenciával,
amely UV stabil műanyag hulladékgyüjtő edény és/vagy házi komposztáló beszerzésére vonatkozott.
— A 2. rész tekintetében: az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző 3 évben (36 hónapban)
összességében nem rendelkezik hulladékgyűjtő-és anyagmozgató járművek szállításából származó összességében
legalább nettó 288 000 000 HUF értékű biohulladék és/vagy szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas kommunális
gyűjtőjármű szállítására irányuló referenciával, amelyből legalább 8 darab tömörítőlapos kivitelű és legalább 16 m³es felépítménnyel rendelkezett, valamint összességében legalább nettó 160 000 000 HUF értékű, szabadtérben
használt, ipari felhasználású rakodógépek szállításra irányuló referenciával, melyek között legalább 2 db targonca, 1 db
teleszkópos homlokrakodó, 1 db lánctalpas dózer, 2 db gumikerekes homlokrakodó szállítására vonatkozott;
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
16.08.2013 (12:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.08.2013 (12:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
16.08.2013 (12:00)
VI.3) További információk:
VI.3.11. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-től 100-ig.
Az értékelést minden egyes részszempont esetében az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan
kevesebb pontot kap.
Értékelési szempontok:
1. rész tekintetében:
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 80 súlyszám;
2. Jótállás időtartama (hónap): 20 súlyszám.
Az Ajánlattevő a Felolvasólapon köteles meghatározni, hogy hány hónapos jótállási időt vállal.
Ajánlatkérő leszállított eszközzel kapcsolatban minimum 12 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő, a 12 hónap alatti
megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 24 hónapnál magasabb megajánlásokat nem értékeli
többletponttal (értékelési limit),összhangban a Kbt. 71. § (7) bekezdésében foglaltakkal.
Az Ajánlatkérő a megajánlott jótállási időtartam hosszát veti össze, és ezek alapján értékel.
2. rész tekintetében:
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 70 súlyszám;
2. Jótállás időtartama (hónap): 30 súlyszám.
Az Ajánlattevő a Felolvasólapon köteles meghatározni, hogy hány hónapos jótállási időt vállal.
Ajánlatkérő leszállított eszközzel kapcsolatban minimum 12 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő, a 12 hónap alatti
megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 24 hónapnál magasabb megajánlásokat nem értékeli
többletponttal (értékelési limit), összhangban a Kbt. 71. § (7) bekezdésében foglaltakkal.
Az Ajánlatkérő a megajánlott jótállási időtartam hosszát veti össze, és ezek alapján értékel.
A részletes értékelési módszereket a dokumentáció tartalmazza.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentáció alábbi pontjai módosításra kerültek: 2. kötet 4.6. pontja, 10.1.
pontja, 12.2. pontja; 3. kötet (1. rész) 4. pontja; 3. kötet (2. rész) 1., 4. pontja; 4. kötet 9/A melléklete; 5. kötet általános
ismertetője; 5. kötet 1. rész 1., 2., 4., 5. tétele, 2. rész 1., 2., 3., 4., 5., 6. tétele.
27/07/2013
S145
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - További információ - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9/9

