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Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó területén környezeti
kármentesítési szolgáltatások ellátása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/72
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.04.16.
Iktatószám: 5708/2018
CPV Kód: 90722200-6
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Teljesítés helye:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
területe Hrsz.: Nyíregyháza, 01684/1, 01684 /2,
01684/3, 01684/4, 01684/6, 01684/8, 01684/9.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
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Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó területén környezeti kármentesítési
szolgáltatások ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90722200-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó területén
környezeti kármentesítési szolgáltatások ellátása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:

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

II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:

csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó területén környezeti kármentesítési
szolgáltatások ellátása
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU323
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A teljesítés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Hrsz.: Nyíregyháza, 01684/1, 01684 /2, 01684/3, 01684/4, 01684/6, 01684/8, 01684/9.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó területén 
környezeti kármentesítési szolgáltatások ellátása az alábbiakban részletezettek szerint: 
1. 3 db rétegvíz kitermelő kút üzemeltetése folyamatos vízkivétel biztosítása, időszakos szivattyú 
kiemelés, szűrőváz tisztítás, szükség szerinti csereszivattyú. Szivattyú típusa Grundfos SP-8A-10 NE. 
2. 3 db a hulladékdepó vizét kitermelő drénrendszer üzemeltetése folyamatos, maximális 
vízszintsüllyesztés biztosításával. Szivattyú időszakos felújítása, szükség szerint csere. Szivattyú 
típusa: MXS-505. 
3. A 3 db drénágból (teljes hossz 378 m) kitermelt hulladékdepó víz tisztítása, oldott oxigéntartalom 
növelése 6,5-7,5 mg/l értékre. A vízkezelőhöz tartozó gyűjtővezetékek időszakos cseréje, kivált mész 
és vaskirakódás (karbonát!) eltávolítása. A vízkezelő speciális Lantec/Lanpac betétek nagynyomású 
felületi tisztítása, citromsavas karbonátkirakódás eltávolítása. 
Vízkezelőbe beépített átemelő szivattyú (MXS-505) és kiárasztó szivattyúk működési feltételeinek 
biztosítása, szükség szerint cseréje. (Megj: a szivattyúk üzemideje kb. 4500-4700 óra, ezután cserére 
vagy nagyjavításra szorulnak). 
4. Vízkezelő és kitermelő rendszerhez kapcsolódó vezérlő - értékelő rendszer karbantartása, 
időszakos (havi) hitelesítése, pH, vez. képesség, hőmérséklet, induktív vízmennyiség mérők 
karbantartása, szükség szerinti cseréje. 
5. Víztisztítás paramétereit optimalizáló (víz/levegő arány) tartályokban szintmagasság, kiárasztás 
intenzitás) számítógépes GSM hálózatra kötött rendszer üzemeltetése, paraméterek leolvasása, a 
víz oldott oxigén, vez.képesség változás alapján vízkormányzás biztosítása. 
6. A kitermelő kutak, drének vízkezelő rendszer üzemeltetését folyamatosan, a téli fagyok alatt is 
biztosítani kell, téli fagyvédelem biztosítása, szigetelések pótlása. 
7. Az oldott oxigénnel telített és a mélykutakból kitermelt rétegvíz elosztása drénekbe a helyszíni 
mérések alapján optimalizált helyre, a fitoremediációs növények számára optimális vízkémiai 
paraméterek biztosítása, a növények gondozását végző NYÍRVV locsolási igényeinek megfelelően. 
8. A talajosodott hulladékból félévente (jún.01., nov.30.) a terület 7 pontján 3,0 m mélységig 
rétegazonosított mintavétel, méteres intervallumra homogenizálva, a deszt.vizes eulátumból pH, 
vez.képesség, Lakkanen Erviö és deszt.vizes eulátumból tox.fém (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn) vizsgálat, 
TPH-GC és BTEX vizsgálat. 
9. Növények (Sida Hermafrodita Rusby, Koltay/Kopeczki nyár, Energiafűz, Turkesztáni szil) 
gyökérzónájából (20, 50,100, 150 cm-es mélységből) 2018. okt. és 2020 okt. talajosodott 
hulladékminta vétele, Lakkanen Erviö módszerrel történő minta előkészítés, a kivonatból B, Ni, Zn 
tartalom vizsgálat, továbbá a deszt.vizes eulátumból vizsgálni a nitrogénformákat. 
10. A fitoremediációs növények gyökeréből, szárából, leveléből (12 db minta) évente egyszer, 
októberben meg kell határozni a nedvességtartalmat, brikettálást követően zárt hamvasztással 
képződött hamuból Lakkanen Erviö módszerrel történő kivonás után As, Cd, Cu, Hg, Pb, SE, Zn 
tartalmat meghatározni. 
11. A területen található 6 db talajvízfigyelő kútból (BOF-1, BOF-4, BOF-8, BOF-9, BOF-21 és BOF-23) 
tovább 3 db volt vízkitermelő kútból (BOT-14, BOT-16, BOT-18) és 2 db rétegvíz észlelő kútból 
(BOR-2,BOR-3) valamint 5 db drénből (BOD-2, BOD-4, BOD-5, BOD-6 és BOD-7) összesen 16 db 
monitoring kút, évente kétszer (jún. 01. és nov. 30.) akkreditált vízmintavétel és Benzol, Xilol, As, B 
és 14 paraméteres ált. vízkémiai vizsgálat. 
A vízmintavétel során meghatározandó - talpmélység, nyugalmi vízszint, pH, vezetőképesség, 
hőmérséklet és oldott oxigéntartalom.
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12. A 219/2004 (VII.21.) Korm.rendelet szerint előírt kármentesítési monitoring tevékenységnél
évente kétszer (jún.25. és dec.25-ig bezárólag) az utómonitoring eredményeit bemutató jelentés
készítése és beküldése a Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztályára és a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. 
13. A kármentesítési monitoring eredmények feltöltése Kormányablakon keresztül a FAVI-MIR és
FAVI-KIR rendszerbe. 
14. A kármentesítési utómonitoring tevékenységről záródokumentáció készítése 2021. júl. 25-ig és
benyújtása a kötelezést kiadó Környezetvédelmi és Vízügyi hatóságnak. 
15. A nyertes ajánlattevő feladata a 36500/6629-12/2017 és 3144-14/2017 számú határozatokban
foglalt kötelezés maradéktalan teljesítése. A kiadott engedélyektől, kötelezéstől való eltérés és a
módosítással járó valamennyi költség (tervezés, engedélyezés) nyertes ajánlattevő feladata és
költsége. 
A települési szilárd hulladéklerakó és/vagy lokalizált terület nagysága: 164.792 m2 
A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva  30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/25 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, tekintettel arra,
hogy a beszerzés természete azt nem teszi lehetővé.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott
kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) 
pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. 
(X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 
Korm.rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek 
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett 
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a 
letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott 
kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely 
bíróság,hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt 
kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság 
nem 
bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése
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alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés) egyszerű nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 14.§ 
(2)-(3) bekezdésében foglaltakra. 
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A 62. § (1) bekezdés b) és
f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az
ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem
zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta,
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 
A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával
egyidejűleg köteles benyújtani. 
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatók. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell
zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
-
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, a 
felhívás feladását követően kelt nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 
- bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám), 
- mióta vezeti az adott bankszámláját, 
- volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a felhívás feladását megelőző 2 évben az adott 
bankszámlán. 
Sorbaállítás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont 
 
A Ctv. 24. § (6) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevőnek 
(i) ha olyan pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatot csatol az ajánlatban, amely még 
nincs feltüntetve a cégkivonatban, kérjük, hogy erről a tényről külön nyilatkozni szíveskedjen 
illetve 
(ii) ha attól a pénzügyi intézménytől nyilatkozatot nem csatol az ajánlatban, amely még fel van 
feltüntetve a cégkivonatában, kérjük, hogy erről a tényről is külön nyilatkozni szíveskedjen. 
Ajánlatkérő a cégnyilvántartásban szereplő, de már megszűnt pénzforgalmi számlák 
tekintetében, és a cégnyilvántartásban még nem szereplő, de már élő pénzforgalmi számlák 
tekintetében is vizsgálja az alkalmasságot. 
A már megszűnt számlák ellenőrzése is szükséges, azokról is nyilatkoznia szükséges a pénzügyi
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intézménynek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a
számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata(i) szerint valamely pénzforgalmi számláján az
eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két évben 30 napot meghaladó
mértékű sorbaállítás fordult elő akár már megszüntetésre került számláján is.

A P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül figyelemmel arra,
hogy a P.1. pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P.1. pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében
akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell
felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy
a P.1. pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten
értelmezhetők.
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kbt. 65. § (8) bek. alkalmazandó: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 
Kbt.65. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év alatt 
befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak 
ismertetését. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára tekintettel ennek vonatkozásában 
csatolandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
nyilatkozata vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az alábbi tartalommal: 
- a szerződést kötő másik fél neve és címe; 
- referenciát adó neve, elérhetőségei(telefonszám vagy e-mail cím); 
- a szerződés tárgya; 
- a teljesítés ideje, időtartama (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig); 
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
A csatolt referenciaigazolás(ok)ból/referencianyilatkozatból derüljenek ki egyértelműen az 
alkalmassági minimumkövetelményekben előírt kritériumok, amelyek az előírt alkalmasság 
megállapításához szükségesek. 
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdései értelmében. Ebben az 
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
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melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. 
§ (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65.§ (6) 
bekezdésében foglaltak szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben ha a nyertes 
közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás 
vagy 
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által 
teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy 
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett 
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást 
benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65.§ (9) bekezdésében foglaltakra. 
M. 2. M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő 
nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével akiket az 
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. 
Az M.2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható: 
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, illetve a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti, 
magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban 
fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az 
elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben 
az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét 
igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles 
ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem 
irányadó). 
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai 
nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél 
másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. 
A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: 
az általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, 
hónap pontossággal). 
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges, hogy 
ajánlattevő nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 
szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fognak állni. 
Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia 
szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban 
meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakember az 
ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban, tagsági- vagy



11

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. 
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására
támaszkodva is 
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdései értelmében. Ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében 
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése 
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7)
bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 65.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben ha a nyertes
közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás
vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők
által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett
szolgáltatás 
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65.§(9) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1 Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem 
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év alatt 
befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített és 
környezetvédelmi hatóság által elfogadott (mely az utómonitoringra kötelezést is tartalmazza), 
hulladéklerakó területén végzett a közbeszerzés tárgya szerinti (környezeti kármentesítési) 
referenciával, amely legalább 11 ha méretű területet érintett, továbbá fitoremediációhoz 
kapcsolódó feladatokat is magában foglalt. 
M.2.Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
M.2.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem áll rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alábbi pontjaiban meghatározott, 
alábbi szakterületein tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai 
gyakorlattal rendelkező tervező: 1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 16. 
pontja szerinti: Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás 
építmények tervezési részszakterület; jelölés: VZ-TER (1). 
M.2.2.: Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem áll rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alábbi pontjaiban meghatározott, 
alábbi szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 
képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető: 1 fő, a Korm. r. 1. sz. 
melléklet IV. felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 10. pontja szerinti: Vízgazdálkodási
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építmények szakterület; jelölés: MV-VZ. 
M.2.3. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem áll rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 1 fő olyan szakemberrel, aki
környezetvédelmi- (SZKV-1.1. hulladékgazdálkodás) szakértői részterületen történő szakértői
tevékenység folytatásához szükséges, a Korm. rendeletben meghatározott végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. 
M.2.4. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem áll rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz melléklete szerinti 1 fő olyan szakemberrel, aki
környezetvédelmi- (SZKV-1.3. víz- és földtani közeg védelem) szakértői részterületen történő
szakértői tevékenység folytatásához szükséges, a Korm. rendeletben meghatározott
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. 
Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékűt is elfogad. 
1 szakember több pozícióba is megjelölhető. 
Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bekezdése alkalmazandó. 
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.1.3) M.2. pont tekintetében
megjelölt szakember(ek) rendelkezzen/rendelkezzenek az adott pozícióhoz elvárt érvényes
jogosultsággal. 
Az AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a jelen felhívás
III.1.3) M.2. pontja tekintetében bemutatott szakemberek a fentiek szerinti érvényes
jogosultsággal legkésőbb a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezni fog. 
A jogosultság megszerzésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint, melynek következtében a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

A vállalkozói díj kiegyenlítése a kármentesítési monitoring tevékenység haladását bemutató 
kármentesítési jelentés az illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
Főosztályára és a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak történő megküldését követően a 2018., 
2019. és 2020. években évi 2 alkalommal, a 2021. évben a záródokumentációt elfogadó határozat 
jogerőre emelkedését követően 1 alkalommal átutalással, számla ellenében, magyar forintban 
történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. §.(1)-(2) 
bekezdésében foglalt előírások szerint, a nyertes ajánlattevő által helyesen benyújtott számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
A teljesítés során a fenteik szerint 6 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be.
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Számlázási ütemterv: 
1. részszámla: 2018. június 25-ét követően - szerződéses összeg 15 %-ának megfelelő összegben
a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatok hiánytalan és
szerződésszerű teljesítését követően. 
2. részszámla: 2018. december 25-ét követően - szerződéses összeg 15 %-ának megfelelő
összegben a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatok hiánytalan és
szerződésszerű teljesítését követően. 
3. részszámla: 2019. június 25-ét követően - szerződéses összeg 15 %-ának megfelelő összegben
a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatok hiánytalan és
szerződésszerű teljesítését követően. 
4. részszámla: 2019. december 25-ét követően - szerződéses összeg 15 %-ának megfelelő
összegben a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatok hiánytalan és
szerződésszerű teljesítését követően. 
5. részszámla: 2020. június 25-ét követően - szerződéses összeg 15 %-ának megfelelő összegben
a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatok hiánytalan és
szerződésszerű teljesítését követően. 
6. részszámla: 2020. december 25-ét követően - szerződéses összeg 15 %-ának megfelelő
összegben a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatok hiánytalan és
szerződésszerű teljesítését követően. 
Végszámla: a záródokumentációt elfogadó határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható
be (2021. július 25-ét követően)- szerződéses összeg 10%-a. 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az
ellenszolgáltatás megfizetése egyebekben a Kbt. 135.§ (1),(5) és (6) bekezdéseiben szabályozott
módon történik. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság (gazdálkodó szervezet)
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz melléklet környezetvédelmi- (SZKV-1.1. 
hulladékgazdálkodás) szakértői részterület 
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz melléklet környezetvédelmi- (SZKV-1.3. víz- és 
földtani közeg védelem) szakértői részterület 
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész Építészeti-műszaki tervezés 16. 
pontja. 
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
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(VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 10. pontja
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

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

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során
történő csökkentésére irányuló információ

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

IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
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Dátum: 2018/04/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/04/25
(éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet,
Közbeszerzési Referatúra, A épület, 1. emelet, 113. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1), (3)-(4), valamint (6)
bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0-10

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: 1. részszempont (Nettó ajánlati ár mindösszesen) esetében az ajánlatkérő a 
legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szerinti fordított 
arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa
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A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó 
árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül 
azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. 
 
2. részszempont 
Az ajánlattevő a 2. értékelési részszempont (a felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva) esetében a legmagasabb megajánlásra kapja a maximális pontszámot (10 pont), a 
többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot. 
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság által 
kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. számú 
mellékletének A. 1.b) pontjának bb) alpontjában meghatározott egyenes arányosítás módszerét 
alkalmazza. 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: 
- a megajánlható időszak: 0-60 hónap, 
- egész hónapokban megadva, 
- párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe 
- a „0” megajánlás „0” pontot kap míg 
- a 60 hónapnál kedvezőbb megajánlás is a maximálisan adható 10 pontot kapja, a Kbt. 77. § (1) 
bekezdésére tekintettel); így a fenti képletbe is ez kerül beillesztésre, mint legjobb érték. 
Ajánlatkérő a 2. részszempont esetén a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeként a 
tervező szakemberek tekintetében az adott szakterületen a tervezői tevékenység végzéséhez 
szükséges - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt -, a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges minimális szakmai gyakorlati időt írta elő. Értékelésre kizárólag a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges minimális szakmai gyakorlati időn felül szerzett további, az adott 
szakterületen tervezőként szerzett szakmai tapasztalat kerül (többlet szakmai tapasztalat). 
Ajánlattevőnek a teljesítésben részt vevő tervező szakemberek tevékenységének igazolására be 
kell csatolni a szakemberek önéletrajzát, melyben megadásra kerül az adott szakterületen 
végzett tervezői tevékenység kezdetének időpontja, valamint csatolni kell az ajánlatba a 
szakemberek nyilatkozatát arról, hogy mióta (hónapokban számítva) végzi a megjelölt 
szakterületen a tervezői tevékenységet. Ajánlatkérő a teljesítésben részt vevő szakemberek 
tervezői tevékenysége végzésének az ideje esetén csak a befejezett egész hónapot veszi
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figyelembe. Az időben párhuzamos tevékenységek időtartama csak egyszer számít bele az adott
szakember többlet tapasztalati idejébe. 
Ajánlatkérő a felolvasólapon megajánlott szakmai többlet tapasztalatot - kivéve, ha annak
értéke „0”, azaz nulla - szintén a III.1.3) M.2.) pontja szerint csatolt szakmai önéletrajz alapján
vizsgálja, ezért szakmai többlet tapasztalat megajánlása esetén az önéletrajznak a megajánlott
többlet tapasztalatot is alá kell támasztania, az önéletrajzot ennek figyelembevételével kell
elkészíteni.

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.4 )
További információk: 1.) Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú példányban, magyar nyelven, illetve a 
papír alapú példányról készült 1 (egy) db elektronikus másolati példányban, szkennelt, nem 
szerkeszthető formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, kell benyújtani a Kbt. 
61. § (1) bekezdése szerint. A csomagolásra rá kell írni: "Ajánlat - Nyíregyháza-Borbánya bezárt 
hulladéklerakó területén környezeti kármentesítési szolgáltatások ellátása - Tilos felbontani az 
ajánlattételi határidő lejártáig." Amennyiben a papír alapú és az 
elektronikus másolati példány eltér egymástól, a papír alapú, nyomtatott példányban foglaltak 
az irányadók. Az ajánlat további formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározottak az irányadóak. 
2.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. 
3.) Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre 
jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 
írásos felhatalmazást kaptak (cég esetén ezeket cégszerű aláírással kell teljesíteni). 
4.) Ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek csatolnia kell az aláírási 
címpéldányát (másolatban) vagy illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített és 
ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát. Amennyiben az 
aláíró cégjegyzésre nem jogosult,csatoljanak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 
196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely 
a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban 
cégszerűen nyilatkozó alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem tartozik a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által 
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel 
ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen 
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 
5.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles, hogy a 
cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban (a 
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!). Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el 
nem 
bírált változásbejegyzés van folyamatban, Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi 
ajánlattevőnek) a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az
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ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a 
cégbíróság által 
megküldött igazolást. 
6.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe 
vett gazdasági szereplő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát 
fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító 
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat is. A Kbt. 65.§ (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő 
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás 
eredményeként - a jogelőd Kbt.65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne 
jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő 
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd 
megszűnt-megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 
Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására 
szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja 
megbízhatóságát. 
7.) Az ajánlati árat forintban kell megadni az ajánlatban. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell 
a feladat teljes körű teljesítésének minden költségét. 
8.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az 
ajánlat elején kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
információkat. 
9.) A Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontja értelmében ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő 
köteles az ajánlatban megjelölni 
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat 
becsatolására is. 
10.) A Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan; 
11.) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
12.) Az igazolásokat a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű 
másolatban kell benyújtani. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia. 
13.) A közösen ajánlatot tevők a Kbt. 35.§ (1) -(7) szerint kötelesek eljárni. 
14.) A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a és 114.§ (6) bekezdése 
irányadó. 
15.)Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével 
köti meg, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
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16.)A Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve 
az átalakulás,egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e 
szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is 
megfelel - 
amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
17.) A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
18.) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 
- a közös Ajánlatevők nevét; 
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg 
a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők 
azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 
- valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve 
bontó feltételtől. 
19.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra! A Kbt. 
73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként 
közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 
73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
20.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum, stb. 
nem magyar nyelven került kiállításra, úgy a nem magyar nyelvű dokumentum mellé csatolnia 
kell a pontos magyar fordítást is. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli 
meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti 
hitelesített magyar 
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fordítást. A Kbt. 47.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A 
fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 
21.) Az ajánlatban bemutatott referenciák esetében - esetlegesen - a különböző devizák forintra 
történő átszámításánál az ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank 
által közzétett HUF/EUR vagy HUF/egyéb deviza árfolyamokat veszi figyelembe az Ajánlatkérő. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 
ajánlattevő 
saját központi bankja által felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró 
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
22.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 
függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a 
költségekkel kapcsolatban. 
23.) A postán feladott ajánlatokat, hiánypótlásokat és egyéb dokumentumokat illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldeményeket az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az előírt határidőig - a felhívás IV.2.6.) pontjában 
megjelölt helyszínen - sor kerül. Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az 
azzal kapcsolatos 
postai küldemények elvesztéséből vagy elirányításából, esetleges késéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. 
24.)Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest a gazdasági, pénzügyi alkalmasság feltételei és azok 
igazolása tekintetében a P.1. pontban előírt a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételei 
és azok igazolása tekintetében az M.1. és M.2. pontban előírt követelmények tekintetében 
állapított meg szigorúbb feltételeket. 
25.) Ajánlatkérő a jelen eljárás során alkalmazni kívánja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésekben 
foglaltakat. 
26) Jelen felhívás II.2.7) pontjában meghatározott, a szerződés teljesítésének kezdési időpontja 
tervezett időpont. 
27.) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok 
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) 
bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: 
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi 
eltérésekkel: 
1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. 
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó. 
3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az 
ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt 
dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi 
határidő lejártáig benyújtani. 
4. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik és ötödik mondatában foglalt 
rendelkezéseket nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az 
ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. 
5. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
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közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az
ajánlatkérő az eredeti 
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A
dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. 
 
28.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2)
bekezdését. 
29.) Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 
30.) A különleges feltétel meghatározása, melyeket Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől követel
meg, mint szerződéskötési feltételt: 
A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) munkahelyi
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az
Európai Unió más tagállamából származó a fentivel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől követeli meg, mint szerződéskötési feltételt, hogy
rendelkezzen a fenti tanúsítvánnyal. 
31.) Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton kell
letölteni, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és
Ajánlatkérő részére - a +3642311041 telefax számra vagy a mester.eniko@nyiregyhaza.hu címre -
történő visszaküldésével kell igazolni, továbbá az ajánlat részenként ajánlattevőnek csatolnia
kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát. 
32.) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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