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Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése
2013/S 203-350652
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, 2.8.2013, 2013/S 149-258509)

Tárgy:
CPV:45222100, 45213250, 45111291, 45233127, 71320000
Hulladékkezelő mű építése
Ipari épületek kivitelezése
Terepkialakítási munka
Úttorkolat építése
Mérnöki tervezési szolgáltatások
A következő helyett:
II.2.1) Teljes mennyiség
„Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1/
B/10-11-2011-0001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése
FIDIC SÁRGA Könyv szerződéses feltételei alapján vállalkozási szerződés keretében.
Az Ajánlatkérő által gesztor Önkormányzatként képviselt Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése keretén belül az alábbi hulladékkezelő létesítmények kiépítésére kerül sor a KEOP-1.1.1/
B/10-11-2011-0001 projekt részeként:
— Hejőpapi mechanikai előkezelő mű,
— Hejőpapi hulladéktároló szín,
— Miskolc, hulladéktároló szín.
A Hejőpapiban kiépítendő mechanikai-optikai előkezelő mű célja, hogy a begyűjtésre kerülő kevert települési
hulladékoknak mechanikai-optikai hulladékkezelő módszerek alkalmazásával történő előkezelésével a hasznosítható
hulladék minél nagyobb hányadát válassza le.
A leválasztásra kerülő hasznosítható hulladékok a következők:
— ferromágneses fémek,
— színes fémek (pl. Al), kompozitok,
— papír, csomagolási papír, karton,
— PE fólia,
— PET,
— PP / HDPE,
— könnyű frakció maradéka, (továbbiakban RDF),
— egyéb hasznosítható frakciók Vállalkozó ajánlatának megfelelően.
Az elvégzendő munkák részletes leírását, műszaki feltételeit, az ajánlati dokumentáció és a Megrendelő követelményeit
tartalmazó 3. kötet, az egyösszegű ajánlati ár bontását tartalmó 4. kötet és az indikatív tervdokumentációt tartalmazó 5.
kötet tartalmazza.
Az építési munkák (indikatív terv) főbb tájékoztató mennyiségei a következők szerint alakulnak:
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Hejőpapi mechanikai-optikai előkezelő mű (indikatív tervdokumentáció):
— humuszmentés,
— 3 technológiai részre osztott (feladás, feldolgozás, végtermék leválasztása) acél tartószerkezetű csarnok,
trapézlemezes borítással 90 m x 42 m = 3780 m²-es névleges alapterülettel, attikával, 10 db 500/600-as ipari kapuval,
kezelő irodával, mely melegedőként is funkcionál,
— csarnokon belül, csiszolt-simított, a telepítésre és a jellemző hulladékszállító és alkalmazásra kerülő munkagépek által
okozott terheléshez tervezett dilatált beton burkolat,
— ivóvíz ellátás kiépítése a csarnokon belüli irodában építési engedély előírásai alapján, a meglévő vízgépházról történő
lecsatlakozással, vagy új kút és víztisztítási technológia létesítésével,
— csarnokon belüli fogadó tér csurgalékvíz gyűjtés és elvezetés kiépítése, gyűjtő akna csarnokon kívüli telepítése,
— acél tartószerkezetű fedett szín leválogatott anyagok átmeneti tárolására 100,74 m² névleges alapterülettel,
— belső világítás, csarnok körülő térvilágítás és csarnok külső világítás kiépítése,
— beton térburkolat csarnok körül 2185 m²,
— aszfalt térburkolat 3791 m²,
— csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, árokkal, folyókákkal és átemelő aknával,
— tűzvédelmi rendszer kiépítés 450 m³ tüzivíz tározóval és 6 db csarnokon belül elhelyezett tűzcsappal, 24 db hő és
füstelvezető kupolával vagy területileg illetékes tűzoltóság által engedélyezett ekvivalens tűvédelmi rendszerrel,
— középfeszültségű méréssel kiépített transzformátor kiépítése,
— mechanikai-optikai elven működő hulladékelőkezelű technológia telepítése és próbaüzeme,
— telepen belüli csatlakozás a meglévő úthálózathoz.
Hejőpapi tároló szín:
— humuszmentés,
— acél tartószerkezetű, trapézlemezes fedésű, 408 m² hasznos alapterülető három oldalról fedett tárolószín,
— 1,5 m-es beton lábazat, beton padlóburkolattal,
— rövidebb oldal 2 db 5,5 m-es, hosszabbik oldal 6 db 6,0 m-es raszterrel,
— tiszta belmagasság min 5,0 m,
— tárolószínen belüli világítás kiépítése,
— acél hágcsó kiépítése,
— körbejerást biztosító burkolat kiépítése,
— övárkon átjárást lehetővé tevő, teljes hosszában munkagéppel átjárható rács kiépítése,
— csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
Miskolc tároló szín:
— aszfalt burkolat bontása,
— 48,55 m x 11,70 m névleges területű három oldalról fedett, acélszerkezetű, trapézlemezes burkolatú tárolószín,
— min. 5,0 m tiszta belmagasság,
— min. 1,0 m magas beton lábazata,
— beton térburkolat a tárolószín területén belül.
— csapadékvíz gyűjtés és elvezetés kialakítása tárolószínen és az érintett környező burkolatoknál.
Tervezési és engedélyeztetési feladatok:
Vállalkozó feladata a megadott három létesítmény kiviteli és megvalósulási tervdokumentációjának elkészítése a hatályos
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján. Vállalkozó feladata továbbá a 18/1996.
(VI. 13.) KHVM rendelet szerint a csurgalékvíz és csapadékvíz gyűjtő rendszerre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes
tervdokumentációk összeállítása, a kivitelezést követően a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges
dokumentáció elkészítése. A megvalósulási, vízjogi üzemeltetési engedély felülvizsgálati dokumentáció összeállítása
során engedélyesként az Üzemeltetőt kell megnevezni.
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Vállalkozónak a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ területére tervezett transzformátor vonatkozásában a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságánál a 320/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet 12-13. § alapján engedélyezési eljárást is le kell folytatnia, továbbá össze kell állítania a
használatbavételhez szükséges engedélykérő dokumentációt.
Kivitelezési feladatok:
Vállalkozó feladata a megadott létesítményeknek az 1997. évi LXXVIII Tv. és a végrehajtására kiadott 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, továbbá a kivitelezés időpontjában hatályos vonatkozó jogszabályok szerinti első osztályú, hiánytalan
kivitelezése a tender dokumentáció, a megkötésre kerülő szerződés, a 3. kötet előírásai és Vállalkozó ajánlata alapján.
Régészeti feltárás: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Hejőpapi 073/6 hrsz. nyilvántartott régészeti lelőhely,
ezért a hatályos jogi szabályozás (módosított 393/2012. Korm. rendelet) alapján Előzetes Régészeti Dokumentáció
Elkészítése (ERD) szükséges. Az ERD készítés során tisztázásra kerül az esetleges lelőhely kiterjedése, a beavatkozási
területre eső teljes rétegsor, a szükséges megelőző feltárás mértéke. A ERD készítés költségeit Megrendelő viseli.
Megrendelő az ERD készítést jelen beszerzéstől függetlenül végzi a munkaterület átdásáig. Miskolc 4752/4 hrsz.
esetében beépített (burkolt felülettel ellátott) területen kerül sor, a terület nem nyilvántartott régészeti lelőhely, ezért
régészeti feltárást az illetékes Hatóság nem írt elő.
Vállalkozó köteles továbbá próbaüzemet lefolytatni a dokumentációban megadottak szerint.
A becsült érték tájékoztató jellegű. A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A becsült érték 99 761 000 HUF feltételes összeget tartamaz. A feltételes összeg felhasználhatóságát a közbeszerzési
eljárás során kiadásra kerülő dokumentáció és az annak részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet részletezi.
Az építési beruházással összefüggésben elvárt részletes követelményeket és elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció
(terv-dokumentáció) tartalmazza.
A projekt nem elszámolható feladatot nem tartalmaz.
Becsült érték áfa nélkül: 2 098 701 000 HUF
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 364 (a szerződés megkötésétől számítva)
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a nettó egyösszegű
ajánlati ár 0,5 %-ának megfelelő mértékű. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a nettó
egyösszegű ajánlati ár 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: az egyösszegű nettó ajánlati ár 15 %-a. amennyiben a szerződés teljesítése a vállalkozónak
felróható okból meghiúsul, így különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés
jogos ok nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt
elállás ill. felmondás, vagy a jelen szerződésben meghatározott, vagy a Vállalkozó ajánlatában vállalt bármely feladat
nemteljesítése miatti elállás ill. felmondás esetén.
Hibás teljesítési kötbér: egyösszegű nettó ajánlati ár 0,2 %-a/nap a hiba kijavításáig, de max. 30 napig.
A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha az üzemeltetés első három üzemévének a végén a szerződés tárgyát
képező Létesítmény ténylegesen felmerült villamos energia felhasználása meghaladja az ezen időszakra, a Vállalkozó
ajánlatában meghatározottakat. A kötbérszámítást a dokumentáció (szerződéses megállapodás) tartalmazza.
Teljesítési biztosíték: a nettó ajánlati ár 5 %-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti
formában. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési
biztosítéknak Létesítmény átadás-ávételi igazolásában megjelölt hiányok teljesítését és a hibák kijavítását követően az
erre vonatkozó Mérnök által kiadásra kerülő igazolás a műszaki átadás átvételt követő 30. napig marad hatályban.
Jótállási igények teljesítésére vonatkozó (jólteljesítési) biztosíték: a nettó ajánlati ár 2 %-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdés
a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában. A jótállási idő kezdő időpontjában (teljesítés időpontja, a műszaki
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átadás-átvételi eljárás lezárásától) kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő (36 hónap) végét követő 40. napig kell
érvényben maradnia.
Jótállás: 36 hónap.
Előlegvisszafizetési biztosíték összege: 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.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell rendelkezésre
bocsátani, legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg
rendelkezésre bocsátásának feltétele (vonatkozó jogszabályok: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése,
valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése).
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a teljesítési, jóteljesítési és előlegvisszafizetési biztosíték Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre az Ajánlatkérő, illetve az előleg-visszafizetési
biztosítékot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezésére bocsátja.
Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg
lehetőségével élni kíván.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő fenti biztosítékokat (leszámítva az előleg-visszafizetési biztosítékot) átutalással kívánja
rendelkezésre bocsájtani, úgy Ajánlatkérő CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700086-42689106-57200000 számú számlájára
utalja a biztosíték összegét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció (szerződéstervezet) rögzíti.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szolgáltatást az Európai Unió Kohéziós Alapja, a magyar költségvetés és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 kódszámú pályázatra kötött Támogatási Szerződéssel összhangban. A támogatási
intenzitás: 85,160921 %. A támogatási intenzitás változása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség határozata alapján
lehetséges.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti
a Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57. § (1) és (1b)-(1g) bekezdései alapján,
a nyertes ajánlattevő a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltaknál nagyobb összegű
előleget biztosít, a 306/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében az előleg kifizetése több
részletben is történhet, és legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül ajánlatkérő kizárólag
az előleg első részletét köteles kifizetni. Megbízottnak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak
megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleggel történő elszámolás részletszabályait a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség határozza meg. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti
előleg-visszafizetési biztosíték megfelelő módon történő teljesítése.
A munka ellenértéke az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a Kbt. 130. § (1), (3), (5)-(6) bekezdéseinek,
illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdéseinek megfelelően, a
projekt előrehaladásával összhangban 30 naponta (minimum számlázható összeg a teljes ajánlati ár 5 %-a), a Mérnök
által teljesítésigazolással igazolt teljesítéssel arányosan, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és
mellékletei kézhezvételét követően, szállítói finanszírozással, átutalással kerül kiegyenlítésre a KEOP Közreműködő
Szervezet által, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is. 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, Váci út 45.) mint Közreműködő Szervezet
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fizeti meg, ugyancsak a Kbt. 130. §-a alapján. Az egyes számlákhoz csatolni kell a Mérnök által leigazolt, kiállított
teljesítésigazolást is.
A kifizetési határidő (30 nap) kezdő időpontja a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételének időpontja.
A végszámla mértéke nem haladhatja meg a szerződés áfa nélkül számított értékének 30 %-át.
Az ajánlatba becsatolt tervezett pénzügyi ütemterv szerződéskötéskor illetőleg a kivitelezés során folyamatosan
aktualizálásra kerül a Mérnökön keresztül, azzal, hogy a pénzügyi ütemterv nem része a szerződésnek.
Vállalkozó indikatív pénzügyi ütemtervének megfelelően, de legfeljebb 30 naponta kezdeményezhet számla benyújtást
az ÁSZF 1.1.4.12 [„Kimutatás”] szerinti dokumentumban bemutatottak szerint, a fizikai előrehaladás százalékának
megfelelő összeg erejéig, rövidebb időszakra vonatkozó Kimutatás benyújtásra nem engedélyezett. Az indikatív
pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mémökkel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt. A „Kimutatásban”
szereplő fizikai előrehaladás %-át az Ajánlatkérő nevében eljáró Mérnök ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek
megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.
Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A vonatkozó egyéb rendelkezések, jogszabályok:
— 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
— 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási
szabályairól;
— 255/2006. (XII. 8.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős
intézményeiről;
— 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási
és ellenőrzési rendszerek kialakításáról;
— 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art. 36/A. §);
— 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja;
— 2011. CXCV. törvény államháztartásról;
— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
— 1997. évi LXXVIIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
— 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól;
— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(..)
P/3. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó teljes és a jelen közbeszerzés tárgya (hulladékgazdálkodási
létesítmény megvalósítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
(..)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(..)
P/3. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben elért teljes általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a nettó 1 700 000 000 HUF-ot, illetve ugyanezen időszakra
vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (hulladékgazdálkodási létesítmény megvalósítása) munkákból származó
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ÁFA nélkül számított árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a minimum nettó 1 200 000 000 HUF-ot,
attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/1. Az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban átadás-átvétellel lezárva nem teljesített az
alábbi feltételeknek megfelelő szerződéseket:
— legalább 1 darab hulladékkezelő ipari csarnok építésére irányuló referenciával, amely legalább 2500 m² alapterületű,
— legalább 1 darab mechanikai hulladék előkezelő kivitelezésére irányuló teljesítésel, mely magába foglalt
hulladékfeldolgozó-technológia építési munkákat, valamint tüzivíz tározó medence építési munkákat is,
— legalább a hirdetmény feladásáig befejezett 1 db kevert települési szilárdhulladék feloldgozó sor, amely a következő
szállított gépeket tartalmazza: előaprító, rosta, fajsúly szerinti szeparátor, optikai válogató, nem Fe fémleválasztó,
utóaprító, legalább 15 db szállítószalag, központi vezérlés. A referenciának magában kell foglalnia a feldolgozó sor
tervezését, szállítását és beüzemelését. A feldolgozó sor legalább 25 t/l input anyag feldolgozási kapacitással kell, hogy
rendelkezzen.
IV.2.1) Bírálati szempontok
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF).. Súlyszám 70
2. A megvalósítandó mechanikai-optikai kezelőmű átlagos betáplálási villamos teljesítmény igénye (kW). Súlyszám 15
3. Megvalósítás időtartama (a felhívásban szereplő 364 napnál rövidebb időtartam, de legkevesebb 330 nap). Súlyszám
15
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
16.09.2013 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.09.2013 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
16.09.2013 (10:00)
VI.3) További információk
VI.3.6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a
dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
— Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni.
— 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. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is
elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen
lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
— Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak.
— Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak.
— Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
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— Az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni,
hogy az az eredeti.
— Az ajánlat eredeti példányát - teljes terjedelemben - scannelve, elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pendrive, stb.) is
be kell nyújtani, 3 példányban.
— Az ajánlatok csomagolására és címzésére vonatkozó követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
VI.3.12. Az ajánlatok értékelése: Részszempontonként adható pontszám: 1-100.
A ponthatárok közötti pontszám meghatározásának módszerei a következők:
1-3. bírálati szempont tekintetében: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III. /A/1.
ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
További részletes információk a dokumentációban foglaltak szerint.
Amennyiben a pontok kiosztása során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe
további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket a dokumentáció tartalmazza.
A 3. bírálati részszempont esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 330 nap, az ennél rövidebb megajánlásokat
ajánlatkérő plusz ponttal nem értékeli. A 364 napnál hosszabb megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja.
VI.3.38. A jelen felhívás II.3. pontjában szereplő határidő a munkaterület átadásától számítandó, mely tartalmazza az 1
hónap próbaüzemet.
Helyesen:
II.2.1) Teljes mennyiség
„Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1/
B/10-11-2011-0001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése
FIDIC SÁRGA Könyv szerződéses feltételei alapján vállalkozási szerződés keretében.
Az Ajánlatkérő által gesztor Önkormányzatként képviselt Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése keretén belül az alábbi hulladékkezelő létesítmények kiépítésére kerül sor a KEOP-1.1.1/
B/10-11-2011-0001 projekt részeként:
— Hejőpapi mechanikai előkezelő mű,
— Hejőpapi hulladéktároló szín,
— Miskolc, hulladéktároló szín.
A Hejőpapiban kiépítendő mechanikai-optikai előkezelő mű célja, hogy a begyűjtésre kerülő kevert települési
hulladékoknak mechanikai-optikai hulladékkezelő módszerek alkalmazásával történő előkezelésével a hasznosítható
hulladék minél nagyobb hányadát válassza le.
A leválasztásra kerülő hasznosítható hulladékok a következők:
— ferromágneses fémek,
— színes fémek (pl. Al), kompozitok,
— papír, csomagolási papír, karton,
— PE fólia,
— PET,
— PP / HDPE,
— könnyű frakció maradéka, (továbbiakban RDF),
— egyéb hasznosítható frakciók Vállalkozó ajánlatának megfelelően.
Az elvégzendő munkák részletes leírását, műszaki feltételeit, az ajánlati dokumentáció és a Megrendelő követelményeit
tartalmazó 3. kötet, az egyösszegű ajánlati ár bontását tartalmó 4. kötet és az indikatív tervdokumentációt tartalmazó 5.
kötet tartalmazza.
Az építési munkák (indikatív terv) főbb tájékoztató mennyiségei a következők szerint alakulnak:
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Hejőpapi mechanikai-optikai előkezelő mű (indikatív tervdokumentáció):
— humuszmentés,
— 3 technológiai részre osztott (feladás, feldolgozás, végtermék leválasztása) acél tartószerkezetű csarnok,
trapézlemezes borítással 90 m x 42 m = 3780 m²-es névleges alapterülettel, attikával, 10 db 500/600-as ipari kapuval,
kezelő irodával, mely melegedőként is funkcionál,
— csarnokon belül, csiszolt-simított, a telepítésre és a jellemző hulladékszállító és alkalmazásra kerülő munkagépek által
okozott terheléshez tervezett dilatált beton burkolat,
— ivóvíz ellátás kiépítése a csarnokon belüli irodában építési engedély előírásai alapján, a meglévő vízgépházról történő
lecsatlakozással, vagy új kút és víztisztítási technológia létesítésével,
— csarnokon belüli fogadó tér csurgalékvíz gyűjtés és elvezetés kiépítése, gyűjtő akna csarnokon kívüli telepítése,
— acél tartószerkezetű fedett szín leválogatott anyagok átmeneti tárolására 100,74 m² névleges alapterülettel,
— belső világítás, csarnok körülő térvilágítás és csarnok külső világítás kiépítése,
— beton térburkolat csarnok körül 2185 m²,
— aszfalt térburkolat 3791 m²,
— csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, árokkal, folyókákkal és átemelő aknával,
— tűzvédelmi rendszer kiépítés 450 m³ tüzivíz tározóval és 6 db csarnokon belül elhelyezett tűzcsappal, 24 db hő és
füstelvezető kupolával vagy területileg illetékes tűzoltóság által engedélyezett ekvivalens tűvédelmi rendszerrel,
— középfeszültségű méréssel kiépített transzformátor kiépítése,
— mechanikai-optikai elven működő hulladékelőkezelű technológia telepítése és próbaüzeme,
— telepen belüli csatlakozás a meglévő úthálózathoz.
Hejőpapi tároló szín:
— humuszmentés,
— acél tartószerkezetű, trapézlemezes fedésű, 408 m² hasznos alapterülető három oldalról fedett tárolószín,
— 1,5 m-es beton lábazat, beton padlóburkolattal,
— rövidebb oldal 2 db 5,5 m-es, hosszabbik oldal 6 db 6,0 m-es raszterrel,
— tiszta belmagasság min 5,0 m,
— tárolószínen belüli világítás kiépítése,
— acél hágcsó kiépítése,
— körbejerást biztosító burkolat kiépítése,
— övárkon átjárást lehetővé tevő, teljes hosszában munkagéppel átjárható rács kiépítése,
— csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
Miskolc tároló szín:
— aszfalt burkolat bontása,
— 48,55 m x 11,70 m névleges területű három oldalról fedett, acélszerkezetű, trapézlemezes burkolatú tárolószín,
— min. 5,0 m tiszta belmagasság,
— min. 1,0 m magas beton lábazata,
— beton térburkolat a tárolószín területén belül.
— csapadékvíz gyűjtés és elvezetés kialakítása tárolószínen és az érintett környező burkolatoknál.
Tervezési és engedélyeztetési feladatok:
Vállalkozó feladata a megadott három létesítmény kiviteli és megvalósulási tervdokumentációjának elkészítése a hatályos
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján. Vállalkozó feladata továbbá a 18/1996.
(VI. 13.) KHVM rendelet szerint a csurgalékvíz és csapadékvíz gyűjtő rendszerre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes
tervdokumentációk összeállítása, a kivitelezést követően a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges
dokumentáció elkészítése. A megvalósulási, vízjogi üzemeltetési engedély felülvizsgálati dokumentáció összeállítása
során engedélyesként az Üzemeltetőt kell megnevezni.
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Vállalkozónak a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ területére tervezett transzformátor vonatkozásában a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságánál a 320/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet 12-13. § alapján engedélyezési eljárást is le kell folytatnia, továbbá össze kell állítania a
használatbavételhez szükséges engedélykérő dokumentációt.
A próbaüzem jogszerű teljesítéséhez szükséges tervezési és engedélyezési eljárás ajánlattevő feladata.
Kivitelezési feladatok:
Vállalkozó feladata a megadott létesítményeknek az 1997. évi LXXVIII Tv. és a végrehajtására kiadott 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, továbbá a kivitelezés időpontjában hatályos vonatkozó jogszabályok szerinti első osztályú, hiánytalan
kivitelezése a tender dokumentáció, a megkötésre kerülő szerződés, a 3. kötet előírásai és Vállalkozó ajánlata alapján.
Régészeti feltárás: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Hejőpapi 073/6 hrsz. nyilvántartott régészeti lelőhely,
ezért a hatályos jogi szabályozás (módosított 393/2012. Korm. rendelet) alapján Előzetes Régészeti Dokumentáció
Elkészítése (ERD) szükséges. Az ERD készítés során tisztázásra kerül az esetleges lelőhely kiterjedése, a beavatkozási
területre eső teljes rétegsor, a szükséges megelőző feltárás mértéke. A ERD készítés költségeit Megrendelő viseli.
Megrendelő az ERD készítést jelen beszerzéstől függetlenül végzi a munkaterület átdásáig. Miskolc 4752/4 hrsz.
esetében beépített (burkolt felülettel ellátott) területen kerül sor, a terület nem nyilvántartott régészeti lelőhely, ezért
régészeti feltárást az illetékes Hatóság nem írt elő.
Vállalkozó köteles továbbá próbaüzemet lefolytatni a dokumentációban megadottak szerint.
A becsült érték tájékoztató jellegű. A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A becsült érték 99 761 000 HUF feltételes összeget tartamaz. A feltételes összeg felhasználhatóságát a közbeszerzési
eljárás során kiadásra kerülő dokumentáció és az annak részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet részletezi.
Az építési beruházással összefüggésben elvárt részletes követelményeket és elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció
(terv-dokumentáció) tartalmazza.
A projekt nem elszámolható feladatot nem tartalmaz.
Becsült érték áfa nélkül: 2 098 701 000 HUF
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 360 (a szerződés megkötésétől számítva)
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a nettó egyösszegű
ajánlati ár 0,2%-ának megfelelő mértékű. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a nettó
egyösszegű ajánlati ár 5%-a.
Hibás teljesítési kötbér: egyösszegű nettó ajánlati ár 0,2%-a/nap a hiba kijavításáig, de max. 25 napig.
A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a próbaüzem alatt a szerződés tárgyát képező Létesítménynek az előírt
módon mért villamos energia felhasználása meghaladja a Vállalkozó által megajánlott mértéket. A kötbérszámítást a
dokumentáció tartalmazza.
Teljesítési biztosíték: a nettó ajánlati ár 5%-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti
formában. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési
biztosítéknak a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban maradnia.
Jótállási igények teljesítésére vonatkozó (jólteljesítési) biztosíték: a nettó ajánlati ár 2%-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdés
a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában. A jótállási idő kezdő időpontjában (teljesítés időpontja, a műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárása) kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő (36 hónap) végéig kell érvényben
maradnia.
Jótállás: 36 hónap.
Előlegvisszafizetési biztosíték összege: 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
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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.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell rendelkezésre
bocsátani, legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg
rendelkezésre bocsátásának feltétele (vonatkozó jogszabályok: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése,
valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése).
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a teljesítési, jóteljesítési és előlegvisszafizetési biztosíték Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre az Ajánlatkérő, illetve az előleg-visszafizetési
biztosítékot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezésére bocsátja.
Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg
lehetőségével élni kíván.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő fenti biztosítékokat (leszámítva az előleg-visszafizetési biztosítékot) átutalással kívánja
rendelkezésre bocsájtani, úgy Ajánlatkérő CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700086-42689106-57200000 számú számlájára
utalja a biztosíték összegét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció (szerződéstervezet) rögzíti.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szolgáltatást az Európai Unió Kohéziós Alapja, a magyar költségvetés és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 kódszámú pályázatra kötött Támogatási Szerződéssel összhangban. A támogatási
intenzitás: 92,248217%. A támogatási intenzitás változása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség határozata alapján
lehetséges.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti
a Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57. § (1) és (1b)–(1g) bekezdései alapján,
a nyertes ajánlattevő a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltaknál nagyobb összegű
előleget biztosít, a 306/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében az előleg kifizetése több
részletben is történhet, és legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül ajánlatkérő kizárólag
az előleg első részletét köteles kifizetni. Megbízottnak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak
megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleggel történő elszámolás részletszabályait a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség határozza meg. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti
előleg-visszafizetési biztosíték megfelelő módon történő teljesítése.
A munka ellenértéke az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a Kbt. 130. § (1), (3), (5)–(6) bekezdéseinek,
illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdéseinek megfelelően, a
projekt előrehaladásával összhangban 30 naponta (minimum számlázható összeg a teljes ajánlati ár 5%-a), a Mérnök
által teljesítésigazolással igazolt teljesítéssel arányosan, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és
mellékletei kézhezvételét követően, szállítói finanszírozással, átutalással kerül kiegyenlítésre a KEOP Közreműködő
Szervezet által, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is. Ajánlattevő számláit Ajánlatkérő szállítói
finanszírozással fizeti meg, vagyis a benyújtott számla nettó ellenértékének 7,751783%-át és a számla ÁFA tartamát
fizeti meg Ajánlatkérő a Kbt. 130. § rendelkezéseinek megfelelően, a számla nettó értékének 92,248217%-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. Az egyes számlákhoz csatolni kell a Mérnök által leigazolt, kiállított
teljesítésigazolást is.
A kifizetési határidő (30 nap) kezdő időpontja a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételének időpontja.
A végszámla mértéke nem haladhatja meg a szerződés áfa nélkül számított értékének 30%-át.
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Az ajánlatba becsatolt tervezett pénzügyi ütemterv szerződéskötéskor illetőleg a kivitelezés során folyamatosan
aktualizálásra kerül a Mérnökön keresztül, azzal, hogy a pénzügyi ütemterv nem része a szerződésnek.
Vállalkozó indikatív pénzügyi ütemtervének megfelelően, de legfeljebb 30 naponta kezdeményezhet számla benyújtást
az ÁSZF 1.1.4.12 („Kimutatás”) szerinti dokumentumban bemutatottak szerint, a fizikai előrehaladás százalékának
megfelelő összeg erejéig, rövidebb időszakra vonatkozó Kimutatás benyújtásra nem engedélyezett. Az indikatív
pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mémökkel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt. A „Kimutatásban”
szereplő fizikai előrehaladás %-át az Ajánlatkérő nevében eljáró Mérnök ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek
megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás (ÁSZ 1.1.4.7) kibocsátására kerülhet sor.
Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A vonatkozó egyéb rendelkezések, jogszabályok:
— 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
— 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007–2013. időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási
szabályairól;
— 255/2006. (XII. 8.) Kormányrendelet a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és
felelős intézményeiről;
— 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási
és ellenőrzési rendszerek kialakításáról;
— 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art. 36/A. §);
— 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja;
— 2011. CXCV. törvény államháztartásról;
— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
— 1997. évi LXXVIIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
— 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól;
— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(..)
P/3. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó teljes és a jelen közbeszerzés tárgya (települési
szilárdhulladékgazdálkodási létesítmény/rendszerelemek megvalósítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételéről szóló nyilatkozatot.
(..)
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
(..)
P/3. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben elért teljes általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a nettó 1 700 000 000 HUF-ot, illetve ugyanezen időszakra
vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (települési szilárhulladékgazdálkodási létesítmény/rendszerelemek
megvalósítása) munkákból származó ÁFA nélkül számított árbevételének összege nem éri el a minimum nettó 1 500 000
000 HUF-ot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/1. Az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban átadás-átvétellel lezárva nem teljesített az
alábbi feltételeknek megfelelő szerződéseket:
2

— legalább 1 darab hulladékkezelő ipari csarnok építésére irányuló referenciával, amely legalább 2 500 m alapterületű,
— legalább 1 darab mechanikai hulladék előkezelő kivitelezésére irányuló teljesítésel, mely magába foglalt
hulladékfeldolgozó-technológia építési munkákat, valamint tüzivíz tározó medence építési munkákat is,
— legalább a hirdetmény feladásáig befejezett 1 db kevert települési szilárdhulladék feloldgozó sor, amely a következő
szállított gépeket tartalmazza: előaprító, rosta, fajsúly szerinti szeparátor, optikai válogató, nem Fe fémleválasztó,
utóaprító, legalább 15 db szállítószalag, központi vezérlés. A referenciának magában kell foglalnia a feldolgozó sor
tervezését, szállítását és beüzemelését. A feldolgozó sor legalább 25 t/h input anyag feldolgozási kapacitással kell, hogy
rendelkezzen.
IV.2.1) Bírálati szempontok
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 70
2. A megvalósítandó mechanikai-optikai kezelőmű átlagos betáplálási villamos teljesítmény igénye (kW). Súlyszám 25
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
11.11.2013 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
11.11.2013 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
11.11.2013 (10:00)
VI.3) További információk
VI.3.6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a
dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
— Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni.
— 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. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is
elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen
lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
— Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak.
— Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak.
— Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
— Az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti példányban kell beadni.
— Az ajánlat eredeti példányát – teljes terjedelemben – scannelve, elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pendrive, stb.)
is be kell nyújtani, 3 példányban.
— Az ajánlatok csomagolására és címzésére vonatkozó követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
VI.3.12. Az ajánlatok értékelése: Részszempontonként adható pontszám: 1–100.
A ponthatárok közötti pontszám meghatározásának módszerei a következők:
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1–2. bírálati szempont tekintetében: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012) III. /A/1.
ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
További részletes információk a dokumentációban foglaltak szerint.
Amennyiben a pontok kiosztása során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe
további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.38. A jelen felhívás II.3. pontjában szereplő határidő a szerződés aláírásának napjától számítandó, mely tartalmazza
a 2 hét próbaüzemet.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Ajánlatkérő közli, hogy a Kbt. 45. § (4) bekezdés alapján az ajánlattételi határidőt elhalasztotta. Az ajánlattételi határidő:
28.10.2013, 10:00 óra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentáció alábbi pontjai módosításra kerültek:
1. kötet: I. fejezet, szerződés időtartama, II. fejezet 4.6. pontja, 10.1. pontja, 12.2. pontja, 12.4. pontja, 13.14. pontja,
13.20. pontja, 14.1.1–14.1.5. pontja,14.3. pontja, 14.5. pontja, III. fejezet 2., 3/A., 3/B., 3/D., 5., 7., 13. számú melléklete,
1. sz. jegyzék.
2. kötet: 3.5. pontja, 5.2. pontja, 5.3. pontja, 6.3. pontja, 6.6. pontja, 6.7. pontja, 7.6.a) pontja, 7.8. pontja, KF 1.1.3.3.
pontja, 1.5. pontja, 2.5. pontja, 4.1. pontja, 4.2. pontja, 4.23., pontja, 8.1. pontja, 8.7. pontja, 10.1. pontja, 11. pontja,
11.11. pontja, 14.7. pontja, 15.2. pontja, 2. kötet 3., 4., 5., 6. fejezete.
3. kötet: tartalomjegyzék, 1.1.1. pontja, 1.1.23. pontja, 1.1.25. pontja, 1.1.29. pontja, 2. pontja, 2.1.2. pontja, 2.1.3. pontja,
2.1.4. pontja, 2.1.5.3. pontja, 2.2. pontja, 2.3. pontja, 3. pontja.
4. kötet, 5. kötet.
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