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     Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. július 26-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: „Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
irányuló közszolgáltatási szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás javított hirdetményének utólagos 
jóváhagyása 
 
Ikt.sz.: I/73/34/2012. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 
2012. július 13-i rendkívüli ülésén megtárgyalta és 114/2012. (VII. 13.) számú határozatával 
jóváhagyta a HBF Hungaricum Kft. által előkészített „Lajosmizse Város települési szilárdhulladék 
begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlattételi dokumentációját.  
 

A HBF Hungaricum a hirdetmény Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére történő 
megküldése előtt észlelte, hogy hatályon kívül helyezett  hirdetménymintát töltött ki, melyet azonnal 
kijavított és azt küldte meg a Szerkesztőbizottságnak. A hirdetményben tartalmi változás nem történt 
az előző döntéshez képest. 
 

 A hirdetmény jelenleg a hiánypótlás állapotában van, ezért szükséges, hogy a Képviselő-
testület a hirdetményt utólag jóváhagyja.  
 

A Szerkesztőbizottságnak megküldött  hirdetmény az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Tekintettel a Képviselő-testület által a 108/2012. (VII. 05.) számú határozatával elfogadott 

döntésére, melyben úgy döntött, hogy a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzés érdemi kérdéseiben a Képviselő-testület kíván dönteni, az alábbi 
határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé.  
 

Határozat-tervezet 
 

…/2012. (...) ÖH. 
„Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
irányuló közszolgáltatási szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás javított hirdetményének 
utólagos jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lajosmizse Város települési 
szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás javított eljárást megindító felhívását utólagosan jóváhagyja.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2012. július 26. 
 
Lajosmizse, 2012. július 24. 
 
 
         Basky András s.k. 

   polgármester 
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előterjesztés melléklete 
 

  
  

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

  
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

  
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

  
 

[ ] Építési beruházás 
[ ] Árubeszerzés 
[ ] Szolgáltatás megrendelés 
[ ] Építési koncesszió 
[x] Szolgáltatási koncesszió 
  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 
Lajosmizse Város Önkormányzata  

Postai cím: 
Városház tér 1.  

Város/Község  
Lajosmizse  

Postai irányítószám: 
6050  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Basky András polgármester  

Telefon: 
76/457-575  

E-mail: 
lajosmizse@lajosmizse.hu  

Fax: 
+36 76457575  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lajosmizse.hu 
A felhasználói oldal címe (URL):  
  
További információ a következő címen szerezhető be: 
  [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
  [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 
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[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
  [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 
  
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

  

[ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató 

[x] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) 
pont] 

[ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb 
  
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

  

[x] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Egészségügy   

  
  
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása 
és elosztása  

[ ] Vasúti szolgáltatások 

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

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 
kitermelése 

[ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag 
feltárása és kitermelése 

[ ] Repülőtéri tevékenységek 

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Postai szolgáltatások    

  
 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem  
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. 

mellékletben adhat meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  
        

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 
Lajosmizse Város települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra 
irányuló közszolgáltatási szerződés.  

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye  
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

[ ] Építési beruházás  [ ] Árubeszerzés  [x] Szolgáltatás megrendelés  

[ ] Kivitelezés 
[ ] Tervezés és kivitelezés 
[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően 
  
[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 
[ ] Lízing 
[ ] Bérlet 
[ ] Részletvétel 
[ ] Ezek 
kombinációja 

 

Szolgáltatási kategória száma:  

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
  
  
  
  
[x] Szolgáltatási koncesszió  

 
A teljesítés helye: 
Lajosmizse Város közigazgatási területe  
NUTS-kód: HU331  

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre 
(DBR) vonatkozó információk 
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 
száma  
VAGY 
(adott esetben) maximális létszáma  

[ ] Keretmegállapodás egy 
ajánlattevővel 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:  
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal) 
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  
VAGY: 
és között Pénznem:  
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 
Közszolgáltatási szerződés települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanításra.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
Fő tárgy 90500000-2     
További tárgy(ak) 90511100-3     
  90511300-5     
  90512000-9      

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)  
[ ] igen [x] nem  
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

[ ] egy részre [ ] egy vagy több 
részre 

[ ] valamennyi részre 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  
 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót 
beleértve) 
Lajosmizse város közigazgatási területén települési szilárd hulladék begyűjtése, 
elszállítása és ártalmatlanítása. Nyertes ajánlattevőnek 1694,5 t/év települési szilárd 
hulladékot kell elszállítania és a jogszabályoknak, illetve előírásoknak megfelelően 
kezelnie és ártalmatlanítania. A közszolgáltatási feladatot ajánlattevőnek a szerződés 
ideje alatt folyamatosan kell biztosítania.  
 
Fontosabb adatok és feladatok: (a megadott adatok és mennyiségek a közszolgáltatás 
időtartama és jellege miatt a szolgáltatási időn belül ±25% mértékben változhatnak): 
 
- 11.629 lakos 
- lakóingatlanok száma: 2 638 db 
- intézmények száma: 13 db 
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- gazdálkodó szervezetek száma: 178 db 
- 5000 literes edények száma: 7 db 
- 4000 literes edények száma: 1 db; 
- 1100 literes edények száma: 33 db; 
- 240 literes edények száma: 2 db; 
- 120/110 literes edények száma: 1669 db; 
- 80 literes edények száma: 320 db; 
- 60 literes edények száma: 516 db; 
- 35 literes edények száma: 132 db; 
Ürítési gyakoriság: 
¤ heti két alkalommal lakótelepen 
¤ heti egy alkalommal családi házas övezetben 
¤ átlagos ürítési szám: 4,4 alkalom/hónap 
 
- szelektív hulladék gyűjtési rendszer fenntartása a dokumentációban 
meghatározottak szerint 
- többlethulladék gyűjtése erre a célra értékesített zsákban igény szerint. 
- lomtalanítás évi 1 alkalom (34 t/év) 
- ügyfélszolgálat fenntartása és üzemeltetése hetente egyszer 
A hulladék ártalmatlanítása az ajánlattevő által az ajánlatában – a tulajdonos és 
üzemeltető által kiadott befogadó nyilatkozat alapján - megjelölt hulladéklerakó 
telepen történik. 
A fenti feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi adminisztráció, adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése; a díjbeszedése megszervezése, lebonyolítása is a 
közszolgáltató feladata a dokumentációban részletezett műszaki tartalommal a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. 
 
Lajosmizse területi kiterjedése: 
- belterület: 489 ha 
- külterület: 16 466 ha 
Külterületi gyűjtőpontok száma: 0 db 
Lajosmizse úthálózat: 
- belterületen: 49 km (44 km burkolt, 5 km burkolatlan) 
- külterületen: 270 km (20 km burkolt, 250 km burkolatlan)  
(adott esetben, csak számokkal) 
Becsült érték áfa nélkül: 183.000.000,- Pénznem: HUF  
VAGY: 
és között Pénznem:  

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)  
Vételi jog (opció): [ ] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: 
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [ ] nem  



8 
 

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között  
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló 
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:  
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  
  
  
  
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

 

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY:  
Kezdés (év/hó/nap)  
Befejezés 2022/10/31 (év/hó/nap)  

  

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

 

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

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)  
A szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok teljesítéséért a közszolgáltatást 
igénybevevők fizetik ki az ellenszolgáltatást oly módon, hogy a számlát a nyertes 
ajánlattevőnek valamennyi közszolgáltatást igénybe vevő részére ki kell állítania, a Kbt. 
rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy a díjmeghatározás 
tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve 
jár el.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy: (adott esetben)  
A nyertes ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását az ajánlatkérő nem követeli meg.  

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [x] igen [ ] nem  
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  
– 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
– 224/2004. (VII. 22.) kormányrendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és 
a közszolgáltatási szerződésről  
– 64/2008. (III. 28.) kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól  
– 5/2002. KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 
– 213/2001. (XI. 14.) kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
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végzésének feltételeiről 
– 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
- 2011.évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  

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 (adott esetben)  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában az, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdésben és a Kbt. 57.§ (1) 
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 122.§ (1) bekezdés alapján a kizáró 
okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint a kbt. 56.§ (1) 
bekezdés kc.) pontja esetében a 310/2011 (XII.23.) Kormány rendelet 12.§ alapján kell 
eljárni.  

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek, illetve közös 
ajánlattevőknek csatolnia kell: 
P1. Az elmúlt három lezárt pénzügyi évre 
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolóját a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
Rendelet 14.§. (1) bekezdés b) pont 
alapján. (egyszerű másolat) 
 
P2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 
14.§. (1) bekezdés a) pont alapján 
ajánlattevő valamennyi számlavezető 
pénzintézet valamennyi pénzforgalmi 
számlájáról szóló, az ajánlattételi felhívás 
feladását követően kiállított igazolását 
egyszerű másolatban az alábbi tartalommal: 
• mióta vezeti a gazdálkodó szervezet 
bankszámláját, 
• számláján az ajánlattételi felhívás 
feladásától visszaszámított 2 éven belül 30 
napot 
meghaladó sorban állás volt-e, attól 
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak; 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közös 
ajánlattevők, ha 
P1. bármelyiküknek az ajánlati felhívás 
feladását megelőző pénzügyileg lezárt utolsó 
3 év (2009. 2010., 2011.) bármelyikében az 
üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 
negatív volt 
P2. bármelyiküknek bármely számláján az 
ajánlattételi felhívás feladásától 
visszaszámított 2 éven belül akár egy 
alkalommal is 30 napot meghaladó sorban 
állás volt. 
P3. A közbeszerzés tárgya (települési szilárd 
hulladék begyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanítása) szerinti munkáiból 
származó nettó árbevétele nem érte el az 
előző 2 év (2010.,2011.) alatt összesen a 
nettó 40.000.000,- Ft-ot.  
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P3. Ajánlattevőnek az előző két lezárt 
pénzügyi évre (2010, 2011.év) vonatkozó 
nyilatkozata a teljes - általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevételről és a 
közbeszerzés tárgyából (települési szilárd 
hulladék begyűjtése, 
elszállítása és ártalmatlanítása) származó - 
általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételről (310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdés c.) pont, attól 
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek, illetve közös 
ajánlattevőknek csatolnia kell: 
 
M1) Ajánlattevő által a hirdetmény 
feladásától visszafelé számított három év 
legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti 
szolgáltatásainak ismertetése a 310/2011. 
XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés 
a) pontjának, valamint a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) 
bekezdése alapján. A 
referenciaigazolásoknak a jogszabályi 
előírásokon túl tartalmazniuk kell azokat az 
adatokat, információkat, amelyekből az 
alkalmasság minimum követelményeinél 
szereplő M1 pontban foglalt feltételeknek 
történő megfelelés egyértelműen 
megállapítható. 
 
 
M2)-M5) a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 15. § 3) bekezdésnek d) pontja 
szerint a szakmai gyakorlatot igazolni tudó, 
szakembereinek szakmai önéletrajzát, 
végzettséget igazoló oklevél és okirat 
egyszerű másolatát. A szakmai 
önéletrajznak tartalmaznia kell a szakmai 
tapasztalat megszerzésének helyét és 
időtartamát, olyan részletezettséggel, hogy 
abból az alkalmasság megítélhető legyen. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik (konzorciumnál,ha nem 
rendelkeznek együttesen): 
 
M1) Aki nem rendelkezik előző 3 évben 
(2009., 2010., 2011.) folyamatosan minimum 
36 hónapon át teljesített legalább 1 db 10.000 
fős településre vonatkozó lakossági 
szilárdhulladék gyűjtési 
és szállítási szolgáltatásra vonatkozó 
referenciával, amelynél a teljesítés 
ellenértéke eléri az évenkénti minimum nettó 
25.000.000.- Ft-ot. 
 
A referenciák meglétét az ajánlatkérő az évek 
összességében vizsgálja.  
 
M2) Aki nem rendelkezik legalább. 3 fő, C 
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
sofőrrel. 
 
M3) Aki nem rendelkezik legalább 3 fő 
települési hulladékgyűjtő-szállító 
szakképesítéssel (OKJ 21 7898 01) 
rendelkező szakemberrel és 
 
M4) Aki nem rendelkezik legalább 3 fő 
emelőgépkezelői (OKJ 31 582 06 0010 3101) 
szakképesítéssel rendelkező 
szakemberrel. 
 



11 
 

M6) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
15. § 3) bekezdésnek e) pontja szerint a 
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 
berendezések, illetve műszaki felszereltség 
leírását és hatósági engedélyét (egységes 
környezethasználati engedély, valamint 
működési engedély, befogadó 
nyilatkozatok) 
Az igazolásokat egyszerű másolatban kell 
csatolni.  

M5) Aki nem rendelkezik legalább 1 fő 
felsőfokú műszaki vagy környezetvédelmi 
végzettséggel rendelkező szilárd kommunális 
hulladékszállítási és hulladékkezelési 
szolgáltatás területén eltöltött minimum 5 
éves szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakemberrel. 
 
M6) Aki nem rendelkezik legalább 1 db IPPC 
engedéllyel rendelkező, a 20/2006. KvVM 
rendeletnek megfelelő szigetelt 
hulladéklerakóval, vagy egyéb, 
jogszabályban meghatározott ártalmatlanítási 
lehetőséggel, amely a jelen közbeszerzés 
eljárás tárgyát képező éves 
hulladékmennyiséggel együtt minimum 3 
éves szabad kapacitással rendelkezik, 
valamint rendelkezésre áll a szerződés 
időtartamára vonatkozó hulladékmennyiség 
elhelyezésére alkalmas bővítési terület.  

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

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

  
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
  

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [x] igen [ ] 
nem  
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet.  

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 
személyek nevét és képzettségét 
[ ] igen [x] nem  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  
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IV.1.1) Az eljárás fajtája 
Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 
A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak 
szerint: 

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

[x] Nyílt  
[ ] Meghívásos  
[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának 
indokolása:  
[ ] Versenypárbeszéd 
[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:  
[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 
indokolása:  
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt 
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Nyílt 
[ ] Meghívásos 
[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt 
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 
A gazdasági szereplők tervezett száma  
VAGY: 
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [x] nem  

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  
    

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY 
[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján  
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  Részszempont Súlyszám 
1. 35 literes gyűjtőedény ürítési díja (Ft/ürítés) 10 
2. 60 literes gyűjtőedény ürítési díja (Ft/ürítés) 15 
3. 80 literes gyűjtőedény ürítési díja (Ft/ürítés) 15 
4. 110/120 literes gyűjtőedény ürítési díja (Ft/ürítés) 15 
5. 240 literes gyűjtőedény ürítési díja (Ft/ürítés) 5 
6. 1100 literes gyűjtőedény ürítési díja (Ft/ürítés) 5 
7. 4000 literes gyűjtőedény ürítési díja (Ft/ürítés) 5 
8. 5000 literes gyűjtőedény ürítési díja (Ft/ürítés) 5 

9. Az ajánlat részeként benyújtott és a közszolgáltatásra kidolgozott 
minőségterv megléte 10 

10. Koncessziós díj mértéke (T=Ft, p=%) 10 
11. Önkormányzatnak, valamint intézményeinek nyújtott kedvezmény (%-ban) 5  

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:  

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 

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

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] 
nem  
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 
(adott esetben)  
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A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2012/10/01 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00  

A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem  
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: nettó 120000 Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja: 
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel 
feltétele. A fizetés feltételei és módja:átutalással Ajánlatkérő K & H Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt. Banknál vezetett 10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára. A 
dokumentáció - az ellenértékének megfizetését bizonyító igazolás átadása ellenében - a 
HBF Hungaricum Kft. székhelyén vehető át (6000, Kecskemét, Vacsi köz 
8/A.)munkanapokon 9:00-12:00 óra között, péntekenként 8:00-10:00 óra között és az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óráig.  

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  
Dátum: 2012/10/01 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére 
(részvételi felhívás esetén) 
Dátum: (év/hó/nap)  

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve 
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):  
[ ] Egyéb:  
[x] Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)  
-ig (év /hó/nap ) 
VAGY  
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések 
felbontásának feltételei  
Dátum: 2012/10/01 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  
Hely: HBF Hungaricum Kft., 6000, Kecskemét, Vacsi köz 8/A., Tárgyaló  
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] 
nem  
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 
Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerint  

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  
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V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem  
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk 
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos 
[ ] igen [x] nem  
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) 
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő 
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem  
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  
A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció az "A" mellékletben szereplő 
helyen vehető át. A dokumentáció átvehető munkanapokon 9:00-12:00 óra között, 
péntekenként 8:00-10:00 óra között és az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 
óráig. Az átvételkor a befizetést igazoló hiteles dokumentum bemutatása és egy arról 
készült másolat átadása szükséges.  
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám alsó és felső határa: 
1-100 pont  
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az 
V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:  
A ponthatárok közötti pontszám meghatározásának módszerei a következők: 
- 1-11. szempont tekintetében: értékarányosítás (ld.: Dokumentáció)  
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 
[x] igen [ ] nem  
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) 
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:  
III.2.2. és III.2.3. pont  
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 2.000.000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához 
köti. Az ajánlati biztosíték nyújtásának formája lehet készpénz befizetése (átutalása) az 
ajánlatkérő nevében eljáró személy K & H Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Banknál vezetett 
10402599-00026400-00000006 számú számlájára, vagy bankgaranciával, vagy teljesíthető 
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biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától a szerződéskötés 
időpontjáig érvényesnek és visszavonhatatlannak és a létrejöttét meghatározó jogviszonytól 
függetlennek kell lennie. A bankgarancia összege nem csökkenthető, az egy összegben 
hívható le. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot az ajánlathoz csatolni 
kell. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának a napjáig 
beérkezőleg kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati 
biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő 10 (tíz) 
napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról, a 
nyertes és a második legjobb ajánlattevő kivételével. A második helyezett és a nyertes 
ajánlattevő ajánlati biztosítékának felszabadítására, ill. visszafizetésére a nyertes 
ajánlattevővel való szerződéskötést követő 10 (tíz) napon belül kerül sor.  
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] 
nem  
V.4) Egyéb információk: 
a) Az ajánlatot 1 eredeti és 3 másolati példányban kell beadni, az eredeti 
ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. A csomagoláson csak az „Ajánlat 
„Szilárdhulladék szállítás Lajosmizsén”. 
Ajánlattételi határidő lejártáig felbontani TILOS!” megjelölést kell feltüntetni. 
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi 
határidőig sor került.  
b)Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 
c) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, 
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, 
de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. 
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben 
az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 83-87. § 
alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben 
hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az 
ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 
Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
d) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
e) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 
költség Ajánlattevőt terheli. 
f) Ajánlattevőnek minden nyilatkozatot cégszerűen alá kell írnia, aláírási címpéldány vagy 
aláírás-minta becsatolásával igazoltan. 
g) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis-, vagy 
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középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben nem tartozik e törvény hatálya alá, a 
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 
h) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát 
vagy aláírás-mintáját másolatban, valamint a hatályos adataikat tartalmazó cégkivonat vagy 
vállalkozói engedély másolatát. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén az 
elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelmet (xml fájl) és a benyújtást igazoló 
digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát kell csatolni. 
i) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentációban szereplő 
szerződéstervezet tartalmát elfogadja.  
j) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján 
az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben 
azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 
k) Közös ajánlattétel és konzorcium esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot 
tevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat 
elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztás részletes leírását, részesedésük %-
os arányait, és a képviseletre feljogosított cég ill. képviselőjének megnevezését is 
tartalmazó, egymás közötti megállapodásának egy eredeti, vagy egyszerű másolati 
példányát. 
l) Az Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ -ában foglaltaknak megfelelően teljeskörű hiánypótlási 
lehetőséget biztosít az Ajánlattevők részére. 
m) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) és (2) bekezdései, 58.§ (3) bekezdés, és 
a 60.§ (3) és (5) bekezdései alapján tett nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 
figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire. 
n) Közös ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a vállalkozást, amelyet nyertességük 
esetén - az önkormányzat közszolgáltatónak minősít. 
o) Az ajánlattevőnek a III.2.2. P1, P2 pontjában foglalt alkalmassági feltételnek önállóan, 
az előírt egyéb alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük. 
p) Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének nyilatkoznia kell arról, hogy 
nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a 
közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 
q) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a közszolgáltatás teljesítésével 
kapcsolatos adatszolgáltatást és meghatározott nyilvántartási rendszert, a fogyasztók 
számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert üzemeltetni 
fogja, valamint a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét megállapítja, és 
közzéteszi. 
r) Koncessziós díj: A nyertes ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő közszolgáltatási szerződéssel átadásra kerülő szolgáltatás hasznosításért 
köteles koncessziós díjat fizetni az alábbiak szerint: A koncessziós díj 2012-ben 1.000.000,-
Ft (vagy a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelő összeg) amelyet a szerződés aláírását 
követő 15 napon belül (a 2012. november 1-2013.október 31-ig tartó időszakra 
vonatkozóan), a további években minimum 5%-kal(vagy a nyertes ajánlattevő ajánlatának 
megfelelő %-kal) növelt értékű, amelyet tárgyév november 1-én egy összegben kell az 
ajánlatkérő részére megfizetni (az esedékesség napja a szerződés hatálybalépésének napja, 
azaz november 01, vagy az azt követő első munkanap). Az ajánlatkérő és a nyertes 
ajánlattevő a bérleti szerződés keretében átadásra kerülő eszközök használatát külön 
megállapodásban rendezik. A nyertes ajánlattevő köteles az átadott eszközöket 
rendeltetésszerűen használni, tisztítani és karbantartási feladatok ellátását – a jogszabályi 
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előírásoknak megfelelően - teljesíteni. 
s)Az ajánlatkérő a Hulladékgazdálkodási törvény 15. §-ának (3) bekezdésében foglalt, 
érvényes környezetvédelmi hatósági engedélyek másolatának be nem csatolását, az 
ajánlattételi felhívás III.2.1. pontja és a Kbt. 57. § (1) bek. e) pontja szerinti kizáró oknak 
tekinti. 
t) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. Harmadik Rész szerinti jelen 
közbeszerzési eljárás választását a Kbt. 119. § indokolta.  

  
  

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/07/19 (év/hó/nap)  
A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 
SZEREZHETŐ BE  

Hivatalos név: 
HBF Hungaricum Kft.  

Postai cím: 
Vacsi köz 8/A.  

Város/Község  
Kecskemét  

Postai irányítószám: 
6000  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Borsos Botond  

Telefon: 
06-76/503-640  

E-mail: 
borsosbotond@hbfhungaricum.hu  

Fax: 
06-76/503-641  

Internetcím (URL): http://www.hbfhungaricum.hu  
  
  
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 
IRATOK BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 
HBF Hungaricum Kft.  

Postai cím: 
Vacsi köz 8/A.  

Város/Község  
Kecskemét  

Postai irányítószám: 
6000  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Borsos Botond  

Telefon: 
06-76/503-640  
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E-mail: 
borsosbotond@hbfhungaricum.hu  

Fax: 
06-76/503-641  

Internetcím (URL): http://www.hbfhungaricum.hu  
  
  
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
HBF Hungaricum Kft.  

Postai cím: 
Vacsi köz 8/A.  

Város/Község  
Kecskemét  

Postai irányítószám: 
6000  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Borsos Botond  

Telefon: 
06-76/503-640  

E-mail: 
borsosbotond@hbfhungaricum.hu  

Fax: 
06-76/503-641  

Internetcím (URL): http://www.hbfhungaricum.hu  
  
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST 
VÉGZI 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ---------
------  

B. MELLÉKLET 
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS:  

   

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

3) MENNYISÉG 
(adott esetben, csak számokkal) 
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  
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VAGY: 
és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: 
Kezdés (év/hó/nap) 
Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL  

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

 


