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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265003-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások
2013/S 152-265003
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
AK05702
Munkás tér 2., Fűzfőgyártelep
Címzett: Tasnádi Tibor
8184 Balatonfűzfő
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 88543300
E-mail: ttasnadi@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.nitrokemia.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Nitrokémia Zrt.
Munkás tér 2., földszint
Kapcsolattartási pont(ok): Titkárság
Címzett: Köves Gergely
Balatonfűzfő
Telefon: +36 88543300
E-mail: gkoves@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Nitrokémia Zrt.
Munkás tér 2., földszint
Kapcsolattartási pont(ok): Titkárság
Címzett: Köves Gergely
Balatonfűzfő
Telefon: +36 88543300
E-mail: gkoves@nitro.hu
Fax: +36 88543301
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Kbt. 6. § (1) bek. h) pontja szerinti szervezet
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I.3)

Fő tevékenység
Környezetvédelem

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
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II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. ipari szennyvíztisztító telepén keletkező
szennyvíziszap felrakása, elszállítása és kezelése.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 16: Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások
A teljesítés helye: Királyszentistván, külterület 020/5 hrsz.
NUTS-kód HU213

II.1.3)

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

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. ipari szennyvíztisztító telepén keletkező
szennyvíziszap felrakása, elszállítása és kezelése.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
90513600, 90513700, 90513800

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
2000 t +50 % (évi 1000 t +50 %)

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1)

Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: A teljesítés késedelme esetén, naptári napokra vetítve a nettó szerződéses ár 0,3 %-át
tartozik megfizetni a nyertes ajánlattevő.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték kiegyenlítésére a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor, havonta kiállított
gyűjtőszámla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül történő átutalással.
A számla benyújtásának feltétele, hogy az Ajánlatkérő teljesítésigazolással megbízott képviselője megfelelő
dokumentációval alátámasztott teljesítési jegyzőkönyvben elfogadja a teljesítést.
Az elszámolás alapja az Ajánlattevő telephelyén végzett mérlegelésről kiállított mérlegjegy.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
56.§ (1) bekezdésében és az 57. § (1) bekezdésében, illetve ajánlattevő, aki az 56. § (2) bekezdésében foglalt
kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2-11. §-aiban foglaltak szerint. Az alvállalkozók és az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők esetében a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10.
§-a szerint kell eljárnia.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő igazolja az
előző üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtásával, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző üzleti évben a közbeszerzés
tárgya (szennyvíziszap kezelés) szerinti tevékenységből származó nettó árbevétele nem érte el a nettó 15 000
000 HUF-ot.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő alkalmasságát igazolja:
A.) a rendelkezésére álló tehergépkocsi megnevezésével, érvényes műszaki engedélyének és a veszélyes
hulladék szállításához szükséges érvényes jármű jóváhagyási igazolás benyújtásával (310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja szerint);
B.) a teljesítésbe bevonni kívánt személy bemutatásával, ADR bizonyítványának csatolásával, a 310/2011. (XII.
23.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
A.) nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 20 tonna teherbírású, a közbeszerzés tárgya szerinti hulladékok
biztonságos szállítására alkalmas, érvényes jármű jóváhagyási igazolással rendelkező tehergépkocsival,
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B.) nem rendelkezik legalább 1 fő olyan gépkocsivezetővel, akinek érvényes ADR oktatási bizonyítványa van.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2)

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

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. 19 08 11* (ipari szennyvíz biológiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap) EWC-vel
jellemzett iszap rakodásának, szállításának és kezelésének együttes díja [HUF/tonna]. Súlyszám 3
2. 19 08 13* (ipari szennyvíz egyéb kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap) EWC-vel
jellemzett iszap rakodásának, szállításának és kezelésének együttes díja [HUF/tonna]. Súlyszám 3
3. Ajánlattevő által a 19 08 11* (ipari szennyvíz biológiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
iszap) EWC-vel jellemzett iszap hasznosítására vállalt arány [%]. Súlyszám 2
4. Ajánlattevő által a 19 08 13* (ipari szennyvíz egyéb kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
iszap) EWC-vel jellemzett iszap hasznosítására vállalt arány [%]. Súlyszám 2

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 20.9.2013 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 10 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét ÁFÁ-val növelten a nyertes ajánlattevőnek kell
megfizetnie, átutalással vagy befizetéssel a 10702033-02516109-52700000 számú számlára.

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
20.9.2013 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
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IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.9.2013 - 11:00
Hely:
8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2., földszint, tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
meghatározott személyek lehetnek jelen.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
A. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésére, az 58. § (3) bekezdésére és a 60.
§ (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan.
B. Az ajánlatokat 1 papír alapú eredeti példányban, írásban és zártan, összefűzve kell benyújtani. Ajánlatkérő
előírja az ajánlatok elektronikus formában történő benyújtását is, 1 példányban. Az ajánlatok csomagolásán fel
kell tüntetni:
„A Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. ipari szennyvíztisztító telepén keletkező
szennyvíziszap felrakása, elszállítása és kezelése. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt”.
C. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők listájában foglaltaknál szigorúbban
határozta meg, mind a pénzügyi alkalmassági (III.2.2.), mind pedig a műszaki-szakmai alkalmasság (III.2.3.)
tekintetében.
D. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-a szerint kell az ajánlatot benyújtani.
E. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. §-ában és a 36. § (3) bekezdésében foglaltakra.
F. Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni (54. § (1)
bek.).
G. Ajánlattevő csatolja az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját.
H. A dokumentáció átvehető hétfőtől csütörtökig 8.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján
8.00-10.00 óra között, illetve megküldése kérhető a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint. A dokumentáció átvétele
az eljárásban való részvétel feltétele.
I. Ajánlattevőnek folyamatban lévõ változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
J. Az összességében legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10.
K. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a J. pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot: fordított arányosítás az 1. és a 2. részszempontnál, egyenes arányosítás a 3. és 4.
részszempontnál.
L. A Kbt. 57. § (1) bek. e) pontjában meghatározott engedélyeknek az évi (1000 t + 50 %) maximális
hulladékmennyiség (1500 tonna) szállítására és kezelésére kell vonatkozniuk, és az ajánlat benyújtásának
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időpontjától a szerződés teljes időszaka alatt fenn kell állniuk. Az engedély(eke)t az ajánlatban be kell
csatolni.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §-a szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
2.8.2013
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