
 3. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ   
 A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos 
Lapja 

  

 1024 Budapest, Margit krt. 85.   
 Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757   
 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-
tanacsa.hukozbeszerzesek-tanacsa.hu~ 

 On-line értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu 

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  

 Építési beruházás   □  A Közbeszerzések Tanácsa 
(Szerkesztıbizottsága) tölti ki 

 Árubeszerzés  □   
 Szolgáltatás X  A hirdetmény kézhezvételének dátuma 

................................... 
 Építési koncesszió  □  Azonosító kód 

.......................................................................... 
 Szolgáltatási koncesszió  □   

 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR İ 
 I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 
 Hivatalos név: Csorvás Város Önkormányzata 

 Postai cím:  5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 

 Város/Község: Csorvás  Postai  
irányítószám: 5920 

 Ország: 
Magyarország 

 Kapcsolattartási pont(ok):  Polgármesteri 
Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági 
Iroda  
Címzett: Csorvás, Rákóczi u. 17. 

 Telefon: 66/258-001 

 E-mail: pmh@csorvas.hu  Fax: 66/258-001 

 Internetcím(ek) (adott esetben)       
 Az ajánlatkérı általános címe (URL):    
 www.csorvas.hu   
 A felhasználói oldal címe (URL):   

 További információk a következı címen 
szerezhetık be:  

  

  X Azonos a fent említett kapcsolattartási 



ponttal/pontokkal  
   □ Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I 

mellékletet 
 A dokumentáció a következı címen 
szerezhetı be:  

  

  X Azonos a fent említett kapcsolattartási 
ponttal/pontokkal  

   □ Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II 
mellékletet 

 Az ajánlatokat a következı címre kell 
benyújtani: 

  

  X Azonos a fent említett kapcsolattartási 
ponttal/pontokkal  

   □ Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III 
mellékletet 

    
 I.2.) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA   

 Központi szintő  □  Közszolgáltató  □ 
 Regionális/helyi 
szintő 

 X  Támogatott szervezet [Kbt. 
241. § b)-c) pont] 

 □ 

 Közjogi szervezet  □  Egyéb  □ 
    
 I.3.) AZ AJÁNLATKÉR İ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
 I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR İK ESETÉN 
X  Általános közszolgáltatások □  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
□  Védelem □  Szociális védelem 
□  Közrend és biztonság □  Szabadidı, kultúra és vallás 
□  Környezetvédelem □  Oktatás 
□  Gazdasági és pénzügyek □  Egyéb (nevezze meg): 

....................................................... 
□  Egészségügy   
    
 I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR İK ESETÉN 

□  Víz □  Villamos energia 
 [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 
□ 

 Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

 
□ 

 Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése 

 [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

 
□ 

 Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása 
és kitermelése 

 
□ 

 Vasúti szolgáltatások 



 [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 
□ 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 
autóbusz szolgáltatások 

 
□ 

 Repülıtéri tevékenység 

 [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

□  Kikötıi tevékenységek □  Postai szolgáltatások 
 [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 
    
 I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a 
közbeszerzési eljárást? 

 igen □  nem X 

 II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA   

 II.1) MEGHATÁROZÁS   

 II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés 
 .....Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása Csorvás városban.  
 II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye 
 (Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás -, 
amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 
 a) Építési beruházás  □  b) Árubeszerzés  □  c) Szolgáltatás X 
 Kivitelezés □  Adásvétel  □  Szolgáltatási 

kategória 
 16 

 Tervezés és kivitelezés  □  Lízing  □  (az 1-27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a  

 Kivitelezés, bármilyen   □  Bérlet  □  Kbt. 3. és 4. mellékletében) 
 eszközzel, módon, az 
ajánlatkérı  

   Részletvétel  □     

 által meghatározott 
követelményeknek 
megfelelıen 

   Ezek 
kombinációja/Egyéb 

 □     

            
 Építési koncesszió  □      Szolgáltatási 

koncesszió 
 □ 

 A teljesítés helye    A teljesítés helye    A teljesítés helye   

.  . Csorvás város teljes 
belterülete 

 ............................................  ..............................................  ............................................... 
 NUTS-kód  □□□□  NUTS-kód  □□□□  NUTS-kód  HU 332 
 II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul 
 Közbeszerzés megvalósítása X  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) 

létrehozása 
 □ 

 Keretmegállapodás megkötése  □     

 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 



 Keretmegállapodás több ajánlattevıvel  □  Keretmegállapodás egy 
ajánlattevıvel 

 □ 

 A tervezett keretmegállapodás 
résztvevıinek keretszáma 

 □□□     

 VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma 

 □□□     

 A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: □□  vagy  hónap(ok)ban: □□□ 
  
 A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak 
számokkal és pénznem): 
 A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges): 
 II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya 
 Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatatás ellátása Csorvás városban 
közszolgáltatási szerzıdés alapján  
 II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
   Fı szójegyzék  Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) 
 Fı tárgy 90511100-3  □□□□-□  □□□□-□ 
   90511200-4  □□□□-□  □□□□-□ 
 További 
tárgy(ak) 

 □□.□□.□□.□□-□  □□□□-□  □□□□-□ 

   □□.□□.□□.□□-□  □□□□-□  □□□□-□ 
 II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint  
 több példány használható)  igen □  nemX 
 Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 
 egy részre  □  egy vagy több részre  □  valamennyi részre  □ 
 II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?  igen □  nem X 
    
 II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 
 II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) 
 Települési szilárd hulladék összegyőjtése a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
győjtıedénybıl,  a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék ártalommentes elhelyezése 
céljából történı rendszeres elszállítása, mely magában foglal évi 2 alkalommal lomtalanítást, 
valamint 9 szelektív hulladékgyőjtı sziget (szigetenként 3 győjtıedény) szükség szerinti 
győjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését. A közszolgáltatást  2300 lakás, 55 
vállalkozás  tekintetében kell ellátni, éves hulladékmennyiség megközelítıleg 950 t települési 
szilárd hulladék. 
 II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)  igen □  nem X 
  
 Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  



 Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 
 hónap(ok)ban: □□    vagy    napokban: □□□□   (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 
 Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   □□□  vagy:    □□□  és  □□□  között 

 Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő 
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további  szerzıdések tervezett idejét: 
 hónapokban: □□     vagy    napokban: □□□□  (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 
  
 II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 
 Az idıtartam hónap(ok)ban:   □□  vagy  napokban: □□□□ (a szerzıdés megkötésétıl 
számítva) 
 
VAGY
:   

 kezdés           2010./  01/01    
(év/hó/nap) 

  

   ÉS/VAGY   
   befejezés       2019/12/31        

(év/hó/nap) 
  

 III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk 
 III.1) A szerzıdésre vonatkozó feltételek 
 III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 
 
Heti 500.000,- Ft kötbért köt ki az ajánlatkérı arra az esetre, ha közszolgáltató a 
meghatározott szállítási napon saját hibájából nem teljesíti a közszolgáltatási szerzıdésben 
vállalt kötelezettségét.  
. 
 III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre 
 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.é vi XLIII törvény 25., 26. §, valamint a 64/2008. 
(III.28. Korm. .rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól 
 III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben) 
 III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges 
feltételek?  (adott esetben) 

 igen □  nem X 

 Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 
  
 III.2) Részvételi feltételek 
 III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is 
 Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
   .Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, továbbá a szerzıdés teljesítéséhez 
erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben: 



� a Kbt. 60. § (1) bekezdése és a 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok bármelyike 
fennáll, . 

� a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d, e, pontjainak bármelyike fennáll  
Továbbá az  eljárásban nem lehet ajánlattevı, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt  alvállalkozó, továbbá a szerzıdés teljesítéséhez 
erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben: 

� Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok bármelyike fennáll, . 
� a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a, b, c,pontjainak bármelyike fennáll (ajánlattevı, 

alvállalkozó, erıforrást nyújtó szervezet tekintetében) 
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt  alvállalkozónak, továbbá a szerzıdés 
teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249. § (3) bekezdése 
alapján. A kizáró okok fenn nem állását a nyertes ajánlattevı az eredményhirdetést követı 8 
napon belül köteles igazolni.  
 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 

 Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i): 

- Az ajánlattevınek, és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának be kell nyújtania az összes  
számlavezetı pénzintézettıl származó, az 
ajánlat benyújtásának napját megelızı 60 
napnál nem régebbi banki igazolásokat, 
melyeken szerepel a számlanyitás dátuma, 
valamint az, hogy az elmúlt 1 évben sorban 
állás volt-e. 

- Az ajánlattevınek, és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának be kell nyújtania a 
hatályos számviteli jogszabályoknak 
megfelelıen  készült 2007. 2008. évi 
mérlegét és eredmény-kimutatását 

- Pénzügyi intézettıl származó igazolás 
felelısségbiztosítással kapcsolatos biztosíték 
meglétérıl. 

- Erıforrást nyújtó szervezet igazolását csak a 
Kbt. 4. § 3/E pontja alapján fogadja el az 
ajánlatkérı. Az erıforrás szervezet 
igazolásait a Kbt. 65. §. (3), (4) bekezdése 
alapján kell benyújtani  

-  Alkalmatlan az ajánlattevı és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozója ha bármelyikkel 
szemben megállapítást nyer, hogy:  
= az összes számlavezetı 
pénzintézettıl benyújtott banki 
igazolások alapján az igazolás 
kiállításának napját megelızı 1 évben 
sorban állás fordult elı, 
= a hatályos számviteli törvény alapján 
benyújtott, 2007 és 2008. évi mérleg és 
eredmény-kimutatás alapján mérleg 
szerinti eredménye e 2 év 
bármelyikében negatív, 

- = amennyiben nem rendelkezik 
felelısségbiztosítással, ill. arról nem 
csatol igazolást, 

- Erıforrás szervezet igénybevétele 
esetén ha nem igazolja a szükséges 
erıforrások rendelkezésre állását a 
szerzıdés idıtartama alatt a Kbt 65. § 
(3), (4) bekezdése alapján. 

A fenti alkalmassági  
minimumkövetelményeknek az 
ajánlattevıvel szemben fennállnak, és 



megállapításuk az ajánlattevı 
alkalmatlanságát jelentik.   

 III.2.3) M őszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 

 Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i): 

 A Kbt. 67. § (3) bekezdése a), b), c), d), e) f) 
pontokban foglaltak meglétének igazolása az 
ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának 
tekintetében:   
- az ajánlattevınek rendelkeznie kell a 
tevékenység végzéséhez szükséges érvényes 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel; 
- az elızı 3 év legjelentısebb szolgáltatásainak 
ismertetése, tárgya, mennyisége, összege,  
szerzıdést kötı másik fél megnevezése , 
teljesítés ideje referenciákkal, 
- az ajánlattevı vezetı tisztségviselıjének, és  a  
tárgyi szolgáltatatás teljesítéséért felelıs 
személyek végzettségének, képzettségének 
ismertetése; 
- az elızı 3 évre vonatkozó átlagos statisztikai 
állományi létszám, és a vezetı tisztségviselık 
létszámáról készült kimutatás; 
- a tárgyi teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek, vezetık és a minıségellenırzésért 
felelıs személyek, képzettségének, 
végzettségének igazolása, szakmai önéletrajz 
csatolása; 

-a teljesítéshez rendelkezésre álló 
környezetvédelmi és közegészségügyi 
elıírásoknak megfelelı jármővek,  eszközök, 
berendezések ill. a mőszaki felszereltség 
ismertetése;  
- az ajánlattevınek rendelkeznie kell hatóságilag 
engedélyezett telephellyel; 
- a teljesítés során alkalmazandó 
környezetvédelmi intézkedések leírása, 
amelyeket  az ajánlattevı a teljesítés során 
alkalmazni tud.  
- európai vagy nemzetközi szabványoknak 
megfelelı környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszernek való megfelelıség (pl: 
EMAS,  ISO 14001 környezetirányítási 

Alkalmatlan az ajánlattevı és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át igénybe 
venni kívánt alvállalkozója, ha 
- nem rendelkezik a tevékenység 
végzéséhez szükséges érvényes 
környezetvédelmi engedéllyel; 
- a benyújtott referenciák alapján az elızı 
3 é v során nem végzett hulladék győjtési, 
szállítási szolgáltatást, vagy nem nyújt be 
legalább összesen 3 db referenciát az elızı  
3 év során végzett jelen közbeszerzési 
kiírás tárgya szerinti szolgáltatásról; 
- ha nem igazolja a vezetı tisztségviselık, 
ill. a teljesítésbe bevonni kívánt, a 
környezetvédelem  területén szakirányú 
felsıfokú végzettséggel rendelkezı 
szakemberek (legalább 1 fı), képesítését  
ill. nem rendelkezik ilyen képesítéső 
szakemberrel; 
- ha nem igazolja a szolgáltatás 
ellátásában résztvevı szakemberek 
képesítését, ill. azok nem rendelkeznek a 
települési hulladék győjtésére, szállítására 
irányuló szakképesítéssel;  
- ha nem ismerteti a teljesítéshez 
rendelkezésre álló eszközeit, mőszaki 
felszereltségét, ill. nem rendelkezik a 
teljesítéshez szükséges legalább 1 db 
öntömörödıs rendszerő, környezetvédelmi 
és közegészségügyi elıírásoknak 
megfelelı,  hatósági engedéllyel 
rendelkezı, megfelelı mőszaki állapotú 
győjtı szállító gépjármővel,  valamint ha 
nem rendelkezik olyan felszereléssel, 
eszközökkel, amelyek  a tevékenység 
gyakorlás során esetlegesen keletkezı 
környezeti károk azonnali beavatkozást 
igénylı ellátásához szükségesek., ill. nem 
ismerteti a keletkezı környezeti károk 



rendszer) alkalmazása 
Erıforrást nyújtó szervezet igazolását csak a 
Kbt. 4. § 3/E pontja alapján fogadja el az 
ajánlatkérı. Az erıforrás szervezet igazolásait a 
Kbt. 65. §. (3), (4) bekezdése alapján kell 
benyújtani 

azonnali beavatkozásának folyamatát, és a 
kár elhárításhoz  szükséges eszközeit; 
-ha nem rendelkezik a közszolgáltatás 
végzéséhez szükséges jármővek, gépek, 
berendezések és eszközök tárolására, 
tisztítására, fertıtlenítésére és 
karbantartására alkalmas, hatóságilag 
engedélyezett telephellyel, ill. nem csatolja 
az errıl szóló hatósági engedélyt; 
-ha nem csatolja a környezeti 
minıségellenırzésért felelıs szakember  
szakirányú képzettségét igazoló okmány 
másolatát. 
- ha nem rendelkezik  európai vagy 
nemzetközi szabványoknak megfelelı 
környezetirányítási rendszerrel, és nem 
csatolja az errıl szóló független szervezet 
által kiállított tanúsítvány másolatát. 
 

 III.2.4) Fenntartott szerzıdések 
 A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott  igen □  nem X 
  
 A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott  igen □  nem X 
  
 III. 3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges 
feltételek 
 III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz 
(képzettséghez) van-e kötve? 

 igen X  nem □ 

 Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: 
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeirıl 
 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
 IV.1) Az eljárás típusa 
 IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 
 Tárgyalás nélküli  X 
 Tárgyalásos  □ 
 IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 
 Tárgyalás nélküli  □ 
 Tárgyalásos  □ 
  
 IV. 2) Bírálati szempontok 
 IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) 



 A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás X 
 VAGY   

 Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint  □ 
 □  Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással 

kell megadni) 

 Részszempont  Súlyszám  Részszempont  Súlyszám 
1. ................................................. .................. 6. .............................................. ................... 
2. ................................................ ................... 7. .............................................. ................... 
3. ................................................. ................... 8. ...............................................  .................. 
4. .................................................  .................. 9. ............................................... .................. 
5. ................................................. ................... 10. ............................................. ................... 
 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?  igen □  nem X 
 Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) 

 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

 IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

 IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi 
közzétételre sor került-e? 

 igen □  nem X 

 Igen válasz esetén 

 Elızetes összesített 
tájékoztató 

 □  Felhasználói oldalon közzétett 
hirdetmény 

 □ 

 Hirdetmény száma a KÉ-ben:  □□□□□/□□□□  (KÉ-szám/évszám) 

 A hirdetmény közzétételének 
dátuma: 

 □□□□/□□/□□  (év/hó/nap) 

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  □ 

 Hirdetmény száma a KÉ-ben: □□□□□/□□□□  (KÉ-szám/évszám) 

 A hirdetmény közzétételének 
dátuma: 

□□□□/□□/□
□ 

 (év/hó/nap) 

 IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

 A dokumentáció beszerzésének határideje 

 Dátum:   2009/11/24.  (év/hó/nap)  Idıpont: 10 óra. 

 Kell-e fizetni a dokumentációért?  Igen X  nem □ 

 Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): .10.000,- Ft. + ÁFA  Pénznem: Forint 

 A fizetés feltételei és módja: Az ajánlati dokumentáció díját Csorvás Város Önkormányzata 
részére az OTP bank Rt Csorvási Fiókjánál vezetett 11733096-15345936 számú számlájára 
kell befizetni. A dokumentáció átvételekor az ajánlatkérınek be kell mutatni a befizetést 



igazoló csekk eredeti példányát. A befizetési csekket Csorvás Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Építéshatósági Irodájában lehet beszerezni. Munkaidıben hétfıtıl 
csütörtökig de. 8-12 óráig, délután 13-16 óráig, pénteken 8-12 óráig. A befizetés átutalással 
is teljesíthetı, ez esetben a befizetésrıl szóló bizonylatot kell bemutatni..  A közlemény 
rovatban a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A dokumentációért fizetendı díj vissza nem 
térítendı az ajánlattevı részére, kivéve a Kbt. 54.§ (6) bekezdésében rögzített eseteket..  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı 

 Dátum:   2009/11/24.  (év/hó/nap)  Idıpont: 10 óra. 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók 

 ES  CS  DA  DE  ET  EL EN  FR  IT LV  LT HU MT NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV 

 □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □ X  □  □  □  □  □  □  □  □ 

 Egyéb:  
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 2009/12/31.  -ig (év/hó/nap)   

 VAGY hónap(ok)ban:    vagy napokban:  (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 Dátum:  2009/11/24.    (év/hó/nap)  Idıpont:10 óra 

 Helyszín: Csorvás Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági  Iroda  

 Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  a Kbt 80. § (2) bekezdése szerint 

 V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL İDİ  JELLEGŐ-E? 
(adott esetben) 

 igen □  nem X 

 Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL 
ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 
   igen □  nemX 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot: 

............................................................................................................................. 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: 

 2009. december 03.. 10 óra 

V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 

 2009. december 15.  



V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı 
szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja: (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele? (adott esetben) 

   igen X  nem □ 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 
(adott esetben) 

 .Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati 
dokumentáció beszerezhetı a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági 
Irodájában (6. számú iroda) munkanapokon hétfıtıl csütörtökig 8-12 óra között, délután 13-
16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között, az ajánlattételi határidı lejártáig, 2009. november 
24-én 10 óráig 

V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felsı határa: 

V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) 
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített 
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési 
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? 

 Igen X  nem □     

V.7) Egyéb információk: 
1, Az ajánlatkérı az összes ajánlattevı számára azonos feltételekkel biztosít hiánypótlási 
lehetıséget  a Kbt. 83. § -ában foglaltak szerint. 
2, Az ajánlatnak tartalmaznia kell a  Kbt. 70 § (2)  bekezdésében foglaltakat. 
3.,Az ajánlatkérı a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevı pénzügyi és gazdasági , 
valamint mőszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minısített 
ajánlattevık jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. 
4, Az ajánlattevınek alvállalkozónak és erıforrást biztosító szervezetnek ajánlatához csatolnia 
kell a hiteles cégkivonatot, valamint az aláírási címpéldányok egyszerő másolatát. Érvénytelen 
az ajánlat, ha nem kerül csatolásra a hiteles cégkivinat. 
5, Az eljárásban csak olyan ajánlattevı vehet részt, amely:  európai vagy nemzetközi 
szabványoknak megfelelı környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (pl: EMAS,  ISO 
14001 környezetirányítási rendszer) alkalmaz, és ezt igazolja 
6, A Kbt. 20. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérı elfogadja az igazolások 
egyszerő másolatban történı benyújtását, ha errıl az ajánlattételi felhívás, és az ajánlati 
dokumentáció másként nem rendelkezik. 
7, Az ajánlatok összeállításával és  benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevıt 
terheli. 
8, Az ajánlattevınek az igénybe venni kívánt alvállalkozók és erıforrás szervezet 



tekintetében nyilatkoznia kell a Kbt. 71 § (1) és (3)  bekezdése alapján. Az erıforrás szervezet 
esetében az igazolást a Kbt 65. § (3), (4) szerint kell teljesíteni.  
9, A jelen közbeszerzési eljárás nyertese köteles megfelelı felelısségbiztosítással rendelkezni  
a Kbt 66. § (1)bekezdése a) pontjának rendelkezése alapján (esetleges környezeti károk 
elhárítása érdekében). 
10, Az ajánlatkérı fenntartja azt a jogát a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján, hogy  az 
eredményhirdetéskor a második legkedvezıbb ajánlatot nyújtó ajánlattevıt is meghatározza,  
és kihirdesse az eljárás nyertesének visszalépése esetére. 
11. A Kbt.67. § (3) bekezdése szerinti, az elızı 3 év legjelentısebb, a jelen közbeszerzési 
kiírás tárgya szerinti  szolgáltatásairól referencia igazolást a eredetiben kell csatolni, mely 
valóságtartalmáért az ajánlattevı felel.  
12. A Kbt 88 § (1) bekezdés i, pontja  alapján érvénytelen az ajánlat, ha a nyertes ajánlattevı 
nem igazolja a kizáró okok fenn nem állását az eredményhirdetést követı 8 napon belül. 
13. Az ajánlatokat zárt borítékban/csomagolásban cégjelzés nélkül kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági Irodájába (6. sz. iroda). A borítékon fel kell tüntetni: 
„Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása Csorvás városban. Csak az ajánlattételi 
határidı lejártával bontható fel.”  Az ajánlatokat az ajánlattételi határidı lejártáig személyesen vagy 
postán lehet benyújtani.  
A pályázati anyagot 2 példányban, egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben azonos másolati 
példányban, a cégjegyzésre jogosultak aláírásával ellátva kell benyújtani, melyeken jól láthatóan fel 
kell tüntetni: „eredeti” vagy  „másolati” példány. 
14, Az ajánlattevınek az alvállalkozók és a az erıforrás szervezet tekintetében nyilatkoznia 
kell a Kbt. 71. § (1), (3), (4) bekezdése szerint. 
15, Az ajánlattevınek a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 70. §. (3) bekezdésére tekintettel.. 
nyilatkoznia kell 
További információk a részletes ajánlati feltételekben. 

 V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK 
DÁTUMA: 

 2009/10/26.  (év/hó/nap) 

A. MELLÉKLET  
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK  

 I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ İ CÍMEKEN ÉS 
KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET İK BE 

 Hivatalos név: 
 Postai cím: 
 Város/Község:  Postai  

irányítószám:  
 Ország: 

 Kapcsolattartási pont(ok):   Telefon:  

 Címzett:   

 E-mail:  Fax: 

 Internetcím (URL): 

 II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A 



DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHET İ 

 Hivatalos név: 

 Postai cím: 

 Város/Község:  Postai  
irányítószám:  

 Ország: 

 Kapcsolattartási pont(ok):   Telefon:  

 Címzett:   

 E-mail:  Fax: 

 Internetcím (URL): 

 III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁ NLATOKAT 
KELL BENYÚJTANI 

 Hivatalos név: 
 Postai cím: 
 Város/Község:  Postai  

irányítószám:  
 Ország: 

 Kapcsolattartási pont(ok):   Telefon:  
 Címzett:   
 E-mail:  Fax: 
 Internetcím (URL): 
B. MELLÉKLET  

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 A RÉSZ SZÁMA □□□  MEGHATÁROZÁS 

   1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 

 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  
   Fı szójegyzék  Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) 
 Fı tárgy  □□.□□.□□.□□-□  □□□□-□  □□□□-□ 
   □□.□□.□□.□□-□  □□□□-□  □□□□-□ 
 További tárgy(ak)  □□.□□.□□.□□-□  □□□□-□  □□□□-□ 
   □□.□□.□□.□□-□  □□□□-□  □□□□-□ 

 3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉR İ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI 
HATÁRID İ FELTÜNTETÉSE 

 Az idıtartam hónap(ok)ban:  vagy napokban:□□□  (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

 VAGY  Kezdés  □□□□/□□/□□  (év/hó/nap) 
       ÉS/VAGY     



   Befejezés  □□□□/□□/□□  (év/hó/nap) 

 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL 
  
 
Csorvás, 2009. október 26. 
 

Szilágyi Menyhért 
   polgármester 

 
A hirdetményt ellenjegyezte: 
 
 
Dr. Kerekesné Dr.Mracskó Gyöngyi 

jegyzı 


