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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.sopronigyogykozpont.huA felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.sopronigyogykozpont.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 99514250Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:1040/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Veszélyes hulladék elszállításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000023182022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet

15367716208

Győri Út 15.

Sopron HU221 9400

Zsirai Erzsébet

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo
nt.hu

+36 99514200

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 12762631241

Bécsi Út 67

Budapest HU110 1036
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90524400-0

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000023182022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000023182022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000023182022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 14532890Fax:+36 14532889Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Bartalis Irén

bartalis@syntron.hu

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi szervezet

Egészségügy

Veszélyes hulladék elszállítása
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A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása csomagolóanyag 
és gyűjtőedényzet biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, a hulladéklerakással,  a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20
/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzési műszaki 
leírás előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint: 
A nyertes ajánlattevő feladatai: 
•        veszélyes hulladékokhoz szükséges elsődleges és másodlagos gyűjtőedényzet biztosítása és kihelyezése 
•        a keletkező veszélyes hulladékok elszállítása 
•        az elszállított veszélyes hulladékok ártalmatlanítása 
A veszélyes hulladék vonatkozásában Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a teljesítés során a közúti veszélyes hulladék szállítási feladatra 
köteles a jogszabályokban és szakmai szabályokban előírtaknak megfelelő szállító járművet és egyéb szükséges feltételeket 
biztosítani. 
Ajánlatkérő feladata a veszélyes hulladékok szállításra történő előkészítése. A hulladéknak a műszaki leírásban meghatározott 
helyszínekről (9400 Sopron, Győri út 15.; 9400 Sopron, Várisi út 2.; 9400 Sopron-Balf, Fürdő sor 8.) történő felrakásáról és a 
végponton történő lerakodásról Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) gondoskodik. 
Hulladék típusa/EWC kódja: EWC 16 03 03* Veszélyes anyagot tartalmazó szervetlen hulladék.  (ólomkötény), továbbá 18 01 03* 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

90524400-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A gyógyító tevékenység során keletkezett fertőzésveszélyes hulladékokat minősített, egyszer-használatos gyűjtőedényekben kell 
gyűjteni! Az edényeket megtelésük után le kell zárni. Az egészségügyi intézményekben keletkező fertőzésveszélyes hulladék 
maximum 2 napig tárolható hűtés nélkül. Az egészségügyi hulladék szállítására vonatkozó szolgáltatás nyújtását ellehetetlenítheti, ha 
nem állnak rendelkezésre a szükséges, szabványoknak megfelelő szállítóedények ill. anyagok a keletkezett hulladék elszállításának 
pillanatában. Mivel minden keletkező hulladék fertőző hulladéknak vagy fertőző veszélyes hulladéknak minősül szükséges az egységes 
gyűjtőedények, eszközök alkalmazása. Továbbá a gazdasági észszerűséget sem szolgálja, amennyiben Ajánlatkérő több gazdasági 
szereplővel kötne szerződést, mivel a szállítás költségei és az adminisztrációs terhek megtöbbszöröződnének.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, gyűjtőedényzet 
biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. 
rendelet, a hulladéklerakással,  a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM 
rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzési műszaki leírás előírásainak 
megfelelően.

Veszélyes hulladék elszállítása

9400 Sopron, Győri út 15.  
9400 Sopron, Várisi út 2.  
9400 Sopron-Balf, Fürdő sor 8.
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Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft/év):

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében, 18 01 
06* Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer, 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 
szennyezett csomagolási hulladék, 08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner. 
Keretösszeg: 36 375 630 Ft 
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. 
 
Tervezett mennyiség/év: 
Hulladék elszállítás biztosítása: összesen 101.000 kg veszélyes hulladék 
A veszélyes hulladék elszállítása kapcsán szükséges megadni az „E-útdíj”, valamint a „Szállítási díj” költségét is (előbbiek 
vonatkozásában a tervezett mennyiség 36 alkalom). 
Másodlagos gyűjtőedényzet biztosítása: 
Ajánlattevő köteles a másodlagos gyűjtőedény biztosítására az alábbiak szerint: 
•        9400 Sopron, Győri út 15.: 40 m3 űrtartalmú hűtőkonténer 
Elsődleges gyűjtőedényzet biztosítása: összesen 33. 687 db/év 
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek II.2.4. pontban rögzített mennyiségére és 
felosztása szerinti lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra. 
 
A részletes elvárások és mennyiségek a műszaki leírásban kerültek rögzítésre. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg. Amennyiben ajánlattevő „egyenértékű” terméket 
ajánl meg, úgy az egyenértékűséget ajánlattevő köteles bizonyítani és a megfelelő dokumentumokkal alátámasztani. 

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott keretösszeg (36 375 630 Ft) 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, az ezen felüli rész 
opcióként kezelendő, azt Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti. Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal 
kötelezettséget. Ajánlatkérő opciós mennyiség lehívása esetén sem köteles a teljes opciós mennyiségét lehívni. 
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SZ.1.) Ig mód: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. 
ATnek csatolnia kell a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti, érvényes, a tárgyi közbeszerzési eljárással érintett veszélyes hulladékok 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1.) Kbt. 65. § (1) bek c) pontja alapján Ajánlattevőnek és/vagy a hulladékszállításban közreműködő alvállalkozóinak rendelkezniük 
kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott, érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel a tárgyi 
közbeszerzési eljárással érintett veszélyes hulladékok szállítására vonatkozóan.  
 
 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint 
saját nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-
nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásáról. Ha a gazdasági 
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont). 
 
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. 
 
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a 
kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.  
 
A Rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata 
nélkül vélelmezi. 
 
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). 
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra. 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5) és 65. § (12) bek.re. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) bekezdésben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. 
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be. 

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.5. pont kiegészítése: Ajánlattevő a műszaki leírás 1. pontja szerinti, a veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó ajánlati 
egységárakat, továbbá a műszaki leírás 2.2 pont szerinti elsődleges gyüjtőedényzetek egységárait úgy köteles megadni, hogy az 
magában foglalja a másodlagos gyűjtőedényzet (Győri út 15. szám alatti teljesítési helyszín vonatkozásában 40 m3 űrtartalmú 
hűtőkonténer) kihelyezését, cseréjét, valamint a veszélyes hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását. 
II.2.5. pont kiegészítése: Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen pontban képzett „Egyösszegű nettó ajánlati ár 
(Ft)” csak és kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja. A szerződés teljesítése során az elszámolás a teljesített 
mennyiség és az egységárak alapján történik. 

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az opciós rész lehívására az alapszerződés időtartama (12 hónap) alatt kerülhet sor, abban az esetben, ha a keretösszeg lehívási 
kötelezettséggel terhelt összege már kimerítésre került. 

Nem

Nem
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A részletes szerződéses feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

AK előleget nem fizet. 
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF) 
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, átutalással, a szerződéstervezetben foglaltak 
szerint, a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései alapján történik a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszában foglalt eltérések figyelembe vételével. A fizetési késedelemre 
irányadó a Ptk. 6:155. §-a. A kifizetésre a Kbt. 27/A. § is irányadó. 
A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 

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

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér a szerződésben foglaltak szerint.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) 
teljesített és legfeljebb 6 éve (72 hónap) megkezdett legalább 53.025 kg veszélyes hulladék elszállítására és ártalmatlanítására 
irányuló, szerződésszerűen teljesített referenciával. 
Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.  

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését.  
Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban 
foglaltaknak megfelelően. 
M.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben 
(36 hónap) teljesített, és legfeljebb 6 éve (72 hónap) megkezdett legjelentősebb referenciáira vonatkozó igazolásait vagy 
nyilatkozatát. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.  
A ref. nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat: 
•        szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége), 
•        szolgáltatás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel), 
•        teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal)  
•        szolgáltatás mennyisége 
•        valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható, 
•        nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt 
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. AT az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja. 
 
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének másolatát.

Nem

Nem

Nem
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IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

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

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

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2022.01.31 12:00

HU

30
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VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

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

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, 
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít.  
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából 
indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő 
szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra 
vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, 
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. 
Felek rögzítik, hogy ebből Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

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

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdését és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdését 
alkalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő: 2022.01.31 14:00

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdését és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § 
(2) bekezdését alkalmazza.

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.01.18

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1)        Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR 
használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti 
kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott 
dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.  
2)        Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 
3)        AK felhívja az ATk figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az Kbt. 41/A. § (1) és (3) 
bekezdésében foglaltakra. 
4)        Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza. 
5)        A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő 
szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg. 
6)        Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a közbeszerzési (ajánlattételi) 
dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § 
(2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők 
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor 
az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat (Kbt. 65. § (12) bek.). 
7)        AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó 
képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek.  alapján vizsgálja. 
8)        Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR által biztosított formanyomtatvány kitöltésével: 
a)        Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján; 
b)        - Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat 
c)        - Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat; 
d)        -  Kbt. 66. § (6) bekezdés a-b) pontjai szerinti nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről 
e)        - Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is); 
f)        - Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerint az 
alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek kapcsán, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok; 
g)        - nyilatkozat kizáró okok tekintetében (a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) bekezdés szerint); 
h)        - nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában; 
i)        - nyilatkozat üzleti titokról; 
 
9)        Továbbá az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb 
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és az egyéb jogszabályok, illetve a közbeszerzési 
dokumentumok kötelezően előírnak. 
10)        Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig a teljesítéshez 
kapcsolódóan ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott károk fedezetére szolgáló ajánlattevő tevékenységére vonatkozó 
legalább 25.000.000 HUF/év, valamint 1.000.000 HUF/kár összegű, a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti tevékenységére vonatkozó 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésre is kiterjedően. AT 
köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb 
igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító 
által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § 
(4) bekezdése alapján. 
11)        Az értékelés módszere a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján: legalacsonyabb ár. AK a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontot az alábbi indokok alapján alkalmazza: a szolgáltatás teljesítésének meg kell felelnie a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet rendelkezéseinek, amely a teljesítés feltételeit olyan részletességgel szabályozza, hogy további 
körülmények a teljesítés színvonalát nem befolyásolják. 
12)        Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az 
ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 
13)        AK adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a http://www.sopronkorhaz.hu/Index.aspx?
MN=KozerdekuAdatok&LN=Hungarian linken keresztül érhető el. 
14)        A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. 
15)        Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bartalis Irén (lajstromszám: 00778) 
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