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Hirdetmény tipusa 

(Nemzeti) Eljárást megindító felhívás - 
121. § (1) bekezdés b) 
pontja/KÉ/2013.07.01 

 

 

Állapota 

Iktatva  
 

 

Értesítő levelek 

Nincs levél 
 

 

Hiánypótló levelek 

Nincs levél 
 

 

  Iktatószám 

Előzmény 16093/2013 

Kapcsolódó 
hirdetmény -  

 

 

Korábbi tartalmi állapot 

Nincsen korábbi tartalom  
 

 

Iktatási időpont Iktatási szám 

2013.10.27 19808/2013 
 

 

Befizetések 

Dátum Befizető Mód Összeg 
 

 

Terjedelem Árazás 

  
Egységár 
: 150000  

Oldalszám: 1  Ára 150000  
 

 

Hirdetmény rövid tartalma 

Szajol Községi Önkormányzatának 
közigazgatási területén történő 
települési szilárd hulladék rendszeres 
elszállítása. 

 

 

Megjegyzés 

  
 

 
 

  
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában 
az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:  

AK17380  



 

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a 
Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség 
vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:  

Kbt. 6. § (1) b)  

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:  

Harmadik rész  

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint 
utalva a Kbt. 18. §-ára:  

265.000.000  

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;   

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a 
Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:  

Kötelező  

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:  

2013.10.27  

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a 
hirdetmény ellenőrzését:  

Nem releváns  

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal 
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:  

Mentességre nem jogosult  

   

Egyéb közlemény: 

 

  

  

 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 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 
  
I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR Ő 

I.1) NÉV , CÍM  ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONT(OK)  

Hivatalos név: 
Szajol Községi Önkormányzat  

Postai cím: 
Rózsák tere 1.  



Város/Község  
Szajol  

Postai irányítószám: 
5081  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Szöllősi József  

Telefon: 
+3656446000  

E-mail: 
titkarsag@szajolph.t-online.hu  

Fax: 
+3656446447  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  
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 AJÁNLATKÉR Ő 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 AJÁNLATKÉR ŐK  

  

[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 AJÁNLATKÉR ŐK  

  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  [ ] Vasúti szolgáltatások 



[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [ ] 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: [ ] igen [x] nem  
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) 

  

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  

II.1)  M EGHATÁROZÁS   

        

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása  

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  [ ] Árubeszerzés  [x] Szolgáltatás megrendelés  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

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

  
[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek kombinációja 

 

Szolgáltatási kategória száma: 16  

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében) 
  
  

  

  

[x] Szolgáltatási koncesszió  
 

A teljesítés helye: 

Szajol Községi Önkormányzat közigazgatási területe  

NUTS-kód: HU322  

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk 

[ ] 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:  

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. 

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 

Vállalkozási szerződés Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék 
rendszeres elszállítása.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 90511000-2     

További tárgy(ak) 90511200-4     

  90512000-9     
 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség 
szerint több példányban is használható)  

[ ] igen [x] 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) [ ] igen [ ] nem  

II.  2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG   

 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 

Települési szilárd és szelektív hulladék szállítása 
A közszolgáltatás keretein belül kihelyezett lakossági fizetők gyűjt őedényeinek száma 1.383 db 120 l-es edény, 
hobbi 248 db 120 literes, 7 db 1100 literes. Közületek 2 db 80 literes, 16 db 110 literes, 5 db 240 literes, 9 db 1,1 
m3-es edény, intézményeknél lévő 7 db 120 literes, 9 db 240 literes és 2 db 1,1 m3-es. A lakosságnak és az 
intézményeknek az edényzetet a szolgáltató köteles biztosítani. 
A 4 db szelektívgyűjt ő sziget, mely üveg, műanyag, papír hulladékok gyűjtésére szolgál, amely díja a lakossági 
hulladékdíjban érvényesíthető. 
A lakosság használatában lévő gyűjt őedények biztosítása és évi legfeljebb 1% mértékéig történő pótlása a 
szolgáltató feladata.  
A települési úthálózat hossza (lakott külterülettel együtt) ca. 29 km. 
Lakosság száma: ~ 3886 fő 
Lakossági háztartások száma: ca. 1437 db 



Közületek száma ca. 28 db. 
A Szajol Gátőr út, Tisza Antal út holtág melletti és Alamand dűlő menti ingatlanok száma ezen belül ca. 274 db. 
A települési szilárd, továbbá a szelektív hulladékot a kötelezően kijelölt Kétpói Regionális Hulladékgazdálkodási 
rendszerhez tartozó, Szolnokon az Újszászi úton található Hulladékátrakó Tömörítő és Válogató Állomásra, 
vagy közvetlenül a Kétpói Regionális Hulladéklerakóba kell szállítani.  
A 2013. évben augusztus 31-ig beszállított hulladékmennyiség EWC kódonként: 20 03 01 települési szilárd 
hulladék 622.590 kg, 20 01 01 papír és karton 1.840kg, 15 01 01 vegyes papír 620 kg 15 01 07 üveg 4.660 kg, 15 
01 02 fólia 1.170 kg, 15 01 05 vegyes 24 kg a harangok ürítése negyedévente történik. 
A hulladék elszállítása 1 db pormentes, 1:5 tömörítésre képes hulladékgyűjt ő gépjárművel történik, továbbá 1 
db daruval szerelt görgős konténerszállításra alkalmas multilift felépítménnyel rendelkező gépjármű végzi a 
szelektív hulladékgyűjt ő edények ürítését.  
A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez minden hulladékgyűjt ő járaton szükséges 1 fő gépjárművezető és két fő 
rakodó. A települési szilárd hulladék gyűjtése hétköznap 7:00-18:00 között végezhető. 
Gépjárművenként legalább 1 fő kell, hogy rendelkezzen a Települési hulladékgyűjt ő – szállító elnevezésű OKJ-s 
végzettséggel. 
Nagydarabos hulladék esetén: (lomtalanítás) 
Évente egy alkalommal Önkormányzat előzetes kérésének megfelelő szolgáltatóval előzetesen egyeztetett 
időpontban. 
Számlázás: 
A számlázás szolgáltató feladata, havonta csoportos beszedés illetve készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) 
használatával, a postázás negyedévente történik.  

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: 265.000.000 Pénznem: HUF  

VAGY: 

és között Pénznem:  

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

Vételi jog (opció): [ ] igen [x] 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: [ ] igen [x] 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: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY:  
Kezdés (év/hó/nap)  
Befejezés (év/hó/nap)  

  

III. SZAKASZ  : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK   



III.1)  A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK   

 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)  

Ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért Szolgáltató felelős meghiúsulási kötbért -1 millió Ft összegben - 
köteles fizetni a szerződésben foglaltak szerint.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott 
esetben)  

Nyertes Ajánlattevőt az általa végzett közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a közszolgáltatást igénybe vevőktől 
kap meg. 
A közszolgáltatási díjak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti mértékkel változhatnak. 
Nyertes Ajánlattevő minden év november 30-ig a szerződés szerinti díjkalkulációt köteles elkészíteni Ajánlatkérő 
számára, melynek alapján adott esetben megállapításra kerülhet a kompenzációs díj mértéke minden év január 01-től. A 
kompenzációs díjat az Önkormányzat utalja az Ajánlattevő részére. Vonatkozó jogszabályok a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény és ezek végrehajtási rendeletei.  
Jelenleg érvényben lévő díjak: 120 literes edényzet ürítési díja július 1-től 1.860 Ft+áfa / hó. A Szajol Gátőr út, Tisza 
Antal út holtág melletti és Alamand dűlő menti ingatlan tulajdonosok a közszolgáltatási díjat minden év április 01-
szeptember 30-ig terjedő időszakokra kötelesek fizetni.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 
esetben)  

Az ajánlatkérő Gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. Együttes ajánlattétel esetén a 
vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.  

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

III.2) R ÉSZVÉTELI 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: 

A Kbt. 122.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint,az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt 
igazolási mód: az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. 
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró 
okok hatálya alatt áll. 
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki Kbt.57. § (1) bekezdés a)-f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. 
Az igazolás módja: 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint. Részvételre 
jelentkezőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint 
az 56. § (1) bekezdés kc) alpontjának vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 2. § ib) illetve 4. § fc) alpontjában 
foglaltak szerint kell eljárnia. 
Részvételre jelentkezőnek az alvállalkozója és adott esetben az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 
a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint. Alkalmazható a 310/2011(XII.23.) 
Korm. rendelet 10.§-ban foglaltak. 
A dokumentumokat legalább egyszerű másolati formában kell benyújtani 
(Kbt. 36. § (3) bekezdés).  



III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

P/1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján saját vagy jogelődje a 
jelen eljárást megindító 
felhívás feladásától számított utolsó két pénzügyileg 
lezárt évre 
vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolója eredmény kimutatását, ha a letelepedése 
szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha a 
közzététel nem kötelező, akkor a mérleg szerinti 
eredmény összegéről 
szóló cégszerű nyilatkozatot. Ha az eredmény 
kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, és erről részvételre jelentkező a 
részvételi jelentkezésben nyilatkozik annak csatolása 
nem szükséges. 
Ha a részvételre jelentkező a kért eredmény 
kimutatásokkal 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. 
[310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bek.] 
P.2) Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 
csatolni kell az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt 
megelőző utolsó 2 naptári évből származó (2012, 
2011), általános forgalmi adó nélkül számított teljes 
nettó árbevételéről, valamint ugyanezen időszak 
közbeszerzés tárgyából (szilárdhulladék szállítás) 
származó – általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát Ft-ban 
kifejezve, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
P.3) Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdésének d) pontja alapján 
csatolni kell az ajánlattevőnek érvényes 
felelősségbiztosítás fennállásának igazolását a 
biztosító által kiállított ajánlattételi határidőt megelőző 
60 napnál nem régebbi igazolás egyszerű másolati 
példányának csatolásával. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más 
szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése 
alapján az alábbiak szerint támaszkodhat.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha – illetőleg 
alkalmatlanok a közös részvételre jelentkezők, ha 
mindegyikük – számviteli jogszabályok szerinti éves 
beszámolójának eredmény kimutatása alapján a mérleg 
szerinti eredménye az a jelen eljárást megindító felhívás 
feladásától számított utolsó két pénzügyileg lezárt üzleti 
évben egynél több alkalommal negatív volt. 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése 
esetén alkalmatlan 
a működését az előírt időszak kezdete után megkezdő 
részvételre jelentkező, 
ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevétele nem éri el a 75.000.000 HUF-ot. 
 
P2 Alkalmatlan a részvételre jelentkező szerződés 
teljesítésére, amennyiben: 
 
P2.1: az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 2 naptári 
évből származó (2012, 2011) általános forgalmi adó nélkül 
számított, teljes nettó árbevételének (értékesítés nettó 
árbevételének) összege (2 év összesen) nem éri el a 150.000 
e Ft-ot  
P2.2: az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 2 naptári 
évből származó (2011, 2012) települési szilárdhulladék 
begyűjtésből és elszállításból származó általános forgalmi 
adó nélkül számított, nettó árbevételének összege (2 év 
összesen) nem éri el az 75.000 e Ft-ot. 
P.3) Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés 
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik érvényes 
felelősség biztosítással, melynek kárfizetési limite évente 
legalább 50.000.000,- Ft, káreseményenként pedig legalább 
10.000.000.,- Ft.  

III.2.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

M.1) A 310/2011 Korm. rendelet 15.§ (3) a) pontja 
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított megelőző három évben (36 
hónapban) a lakossági szilárdhulladék kezelés 
területén teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak 
ismertetése. Igazolása a 310/2011 (XII.23) Kormány 
rendelet 16.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevő 
vagy alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő 
másik fél által adott igazolással lehetséges. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

M.1) A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben nem 
rendelkezik:  
M.1.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított megelőző három évben (36 hónapban) 
folyamatosan 36 hónapon át legalább egy olyan település 
részére nyújtott hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatói 
referenciával, melynek lakosságszáma elérti a 3.000 főt, 
továbbá amelynek teljesítése során a begyűjtött nem 
hasznosítható hulladék hatósági és egységes 
környezethasználati engedéllyel rendelkező modern, szigetelt 
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 



 
Az igazolásban vagy a nyilatkozatban meg kell adni a 
szerződés tárgyát, az igénybe vett hulladéklerakó 
megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, saját 
teljesítés arányát, a teljesítés idejét, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Ajánlatkérő a bemutatott korábbi teljesítések során az 
adott ajánlattevő által elvégzett szolgáltatást vizsgálja. 
Amennyiben a korábbi teljesítést konzorcium 
formájában nyújtotta ajánlattevő, úgy csak az adott 
ajánlattevő által elvégzett szolgáltatás értékét, 
mennyiségét vizsgálja. 
 
 
M.2) A 310/2011 Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés d) 
pontja alapján azoknak a rendelkezésre álló 
szakembereknek a bemutatása, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe, saját kezű aláírással ellátott szakmai 
önéletrajz, végzettséget és képzettséget igazoló 
egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával. 
(az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak 
egyértelműen ki kell derülnie) 
Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való 
bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten 
hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes 
közreműködésre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.3) A 310/2011 Korm. rendelet 15.§ (3) e) pontja 
alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 
berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.4) A 310/2011 Korm. rendelet 15.§ (3) f) pontja 
alapján ISO 9001, vagy azzal egyenértékű 
minőségirányítási rendszerének - bármely nemzeti 
rendszerben akkreditált - tanúsító által kiállított 
igazolásának másolati példányát vagy a 
minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek a 
leírását. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más 
szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése 
alapján az alábbiak szerint támaszkodhat.  

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek megfelelő 
hulladéklerakóba került. 
M.1.2) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított megelőző három évben (36 hónapban) 
folyamatosan 36 hónapon át egy településen legalább 4 db 
szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemeltetéséről szóló 
referenciával, mely szigeteken minimum 4 db hulladékgyűjtő 
harang került kihelyezésre papír, műanyag és üveg 
hulladékok begyűjtésére .  
 
M.2) A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben nem 
állnak rendelkezésre legalább az alábbi szakemberek: 
M.2.1: legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott, aki 
rendelkezik környezetvédelmi mérnöki vagy szakmérnöki 
végzettséggel és legalább 5 éves regionális szintű 
hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatói tapasztalattal  
M.2.2: legalább 1 fő hulladékgazdálkodási menedzser, aki 
rendelkezik környezetmérnöki vagy környezetvédelmi 
mérnöki vagy környezetgazdálkodási agrármérnöki 
végzettséggel, és legalább 5 éves tapasztalattal 
hulladékgazdálkodási rendszerek üzemeltetésének 
irányításában. 
M.2.3: legalább 2 fő település hulladékgyűjtő és szállító 
(OKJ 338530101002101, régebbi OKJ 21789801) vagy 
annál magasabb szakképesítéssel rendelkező szakemberrel  
M.3.1) A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben 
nem rendelkezik legalább 1000 db 120 literes EN MSZ 840 
szabványnak megfelelő (vagy azzal egyenértékű) 
hulladékgyűjtő edényzettel 
M.3.2) 1 db görgős konténerszállításra alkalmas gépjármű, 
mely szelektív hulladékgyűjtő harangok ürítésére alkalmas 
daruval szerelt 
M.3.3) 1 db minimum 1:5 tömörítési arányú, pormentes 
gyűjtést biztosító, zárt felépítménnyel rendelkező 
hulladékgyűjtő gépjármű, a szilárd kommunális hulladék 
gyűjtéshez 
M.4) A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben nem 
rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált 
tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 vagy 
azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert igazoló, 
érvényes tanúsítvánnyal hulladék begyűjtési, szállítási 
tevékenységre, vagy a fentiekkel egyenértékű szabvány 
követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási 
rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőség biztosítási 
intézkedéssel.  

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  



A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem  

  

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem  

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZ ŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK   
  

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 
képzettségét 

[x] igen [ ] nem  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA   

  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint: 

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

[ ] Nyílt  

[ ] Meghívásos  

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:  

[ ] Versenypárbeszéd 

[x] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának 
indokolása: Az eljárás szolgáltatási koncesszió, a Kbt. 122.§ (4) 
bekezdése szerinti eljárás.  

[ ] 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 

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

[ ] 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: [ ] igen [x] nem  

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  

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] 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 [x] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 85445 / 2013 (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/06/24 (év/hó/nap)  

[x] 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: 2013/11/14 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00  

A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 20000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124§ (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által 
meghatározott feltételek szerint megfizetni. A Dokumentáció egy példányának az ajánlattevő vagy az ajánlatban 
megnevezett alvállalkozó általi átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
A 20.000 HUF + ÁFA, azaz bruttó 25.400,- HUF-ot az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745004-15409326 számú 
számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás KÉ azonosítója) feltüntetésével. Az Ajánlattevőnek az 
átutalást igazoló okmányt be kell mutatnia. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdésére tekintettel előírja, hogy a 
Dokumentáció egy példányának az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi megvásárlása az 
eljárásban való részvétel feltétele.  

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  
Dátum: 2013/11/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

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

Dátum: 2013/11/22 (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: 2013/11/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

Hely: Szajoli Polgármesteri Hivatal - 5081 Szajol, Rózsák tere 1., Ajánlatkérő hivatalos  

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem  

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Az ajánlatok bontásán az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét. Az ajánlatok bontásán ajánlatkérő ismerteti 
a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek 
vehetnek részt.  

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK   

 

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem  



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

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk 
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 
[ ] igen [x] 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) 

A Kbt. 91. § (1) bekezdés l)-m) pontjaival összhangban az ajánlattételi 
felhívásban kerülnek ismertetésre.  

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 
részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem  

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

Ajánlatkérő a részvételi szakaszban a műszaki dokumentációt nem bocsátja 
rendelkezésre. A részvételi jelentkezések elősegítésére kiegészítő iratokat az 
A/II. mellékletben meghatározott kapcsolattartási ponton keresztül elektronikus 
úton biztosít.  

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 

[x] igen [ ] nem  

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:  

III.2.2. P1, P2, P3, III.2.3. M1, M2, M3, M4.  

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

-  

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem  

V.4) Egyéb információk: 

1. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező 
nyilatkozatát, a Kbt. 60. § (2)-(3) és (5) bekezdésre, a Kbt. 40. § (1) bekezdés 
a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. 
2. Formai előírások: a részvételi jelentkezést részvételre jelentkezőnek a 
jelen felhívásban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek 
megfelelően elkészítenie és benyújtania: 
- A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell 
fűzni, a csomót matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához 
rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről 
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább 



egy része a matricán legyen; 
- A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 
növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat vagy képet tartalmazó 
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 
- A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, 
mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám 
alapján megtalálhatóak; 
- Részvételre jelentkező csatoljon felolvasólapot. A részvételi jelentkezésben 
a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Amennyiben részvételre 
jelentkező a részvételi jelentkezésében ajánlatot tesz, a Kbt. 74. § (3) 
bekezdése alapján részvételi jelentkezése érvénytelen. 
- a részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, egy eredeti példányban, illetve az eredeti példányról készített CD 
adathordozón kell beadni,  
- a részvételi jelentkezésben 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; 
- a részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi 
jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni; 
- a zárt csomagon „Részvételi jelentkezés Szajol – hulladék szállítás valamint: „Csak a részvételi jelentkezési határidő 
lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. 
3. A részvételi jelentkezést írásban és zártan, a felhívás által megjelölt 
kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani a részvételi jelentkezési határidő lejártáig. A postán feladott 
részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi jelentkezési határidő 
lejártát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre 
jelentkezőt terheli. 
4. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell, a részvételre jelentkező, az 
alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő 
cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási 
címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezés 
cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, 
a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 
a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 
5. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 45. § 
(1)-(5),illetve a 122. § (5) bekezdése alapján jár el. Az elektronikus úton való 
megküldés esetén a kézhezvételét válasz e-mailben kell visszaigazolni. 
6. A részvételi jelentkezésben valamennyi igazolást és dokumentumot 
magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is 
köteles elfogadni. 
7. A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában 
a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek 
előírásai szerint kell eljárni. 
8. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
9. A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban 
felmerülő összes költség a részvételre jelentkezőt terheli. 
10. A tárgyalás lefolytatásának menetét, szabályait és az ajánlattételi szakasz 
eljárási időpontjait az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. A Felhívást és 
az ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (2) a) és c) pontjában 
meghatározott módon küldi meg, a Részvételre jelentkező által megadott 
kapcsolattartási információk alapján. 
12.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem 
veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 
13.Az ajánlattételi felhívásban kerül részletesen meghatározásra, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatás bírálati 
szempont az önkormányzat által adott esetben a szolgáltatónak fizetendő kompenzációs díj, mely a lakosság által 2014. 
évben fizetendő díj és a szolgáltató által kalkulált díjának különbözetére szolgál. A díj a II.1 pontban meghatározott 
teljes szolgáltatás ellenértékét tartalmazza. 2013- ban a szolgáltatás ellenértéke a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 
2013. évi LIV. törvény szerint számított lakosság által fizetendő díj. 
 
14. A Részvételi jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben igazolnia kell, hogy megfelel a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvényben foglalt előírásoknak.  



  
  

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID ŐPONTJA: 2013/10/27 (év/hó/nap) 
 

A. MELLÉKLET   
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I)  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZ Ő CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET Ő BE  

Hivatalos név: 
Dr. Mezei Imre  

Postai cím: 
5000 Szolnok Szellő u. 30.  

Város/Község  
Szolnok  

Postai irányítószám: 
5000  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Dr. Mezei Imre  

Telefon: 
+ 36 56 410 963  

E-mail: 
ekozbeszerzesek.hu  

Fax: 
+36 56 410 963  

Internetcím (URL):  

  
  
II)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍT Ő IRATOK BESZEREZHET ŐK   

Hivatalos név: 
Dr. Mezei Imre  

Postai cím: 
5000 Szolnok Szellő u. 30.  

Város/Község  
Szolnok  

Postai irányítószám: 
5000  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Dr. Mezei Imre  

Telefon: 
+36 56 410 963  

E-mail: 
ekozbeszerzesek.hu  

Fax: 
+36 56 410 963  

Internetcím (URL):  

  
  
III)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVA AZ AJÁNLATOKAT /RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 



Internetcím (URL):  

  
IV) A  MÁSIK AJÁNLATKÉR Ő CÍMEI , AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉR Ő A BESZERZÉST VÉGZI  

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)  

3) M ENNYISÉG 
(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  

VAGY: 

és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE /BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZ Ő 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 RÉSZEKR ŐL   

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

 


