Képmegj.berend.előkez.,kez.átad.(MKB4/2020)
Közbeszerzési Értesítő száma:
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Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
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Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
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Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 17956535
E-mail: itm.kozbeszerzes@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
1

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001269222020/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz 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
x elektronikusan:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001269222020/reszletek (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
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Képmegj.berend.előkez.,kez.átad.(MKB4/2020)
Hivatkozási szám: EKR001269222020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90500000-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
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Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható
képmegjelenítő berendezések előkezelése és további kezelésre történő átadása
szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében a II.2.4) pontban és közbeszerzési
dokumentumokban (KD) foglaltak szerint, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törvény 22. § (1) bekezdése alapján, az alábbi részajánlattételi körökben:
I-II. részek – Képmegjelenítő berendezések hulladékainak előkezelése és további kezelésre történő
átadása (részenként) 2 500 000 kg mennyiségben
III. rész – Képmegjelenítő berendezések hulladékainak előkezelése és további kezelésre történő
átadása 1 927 893 kg mennyiségben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
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) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Képmegjelenítő berendezés előkez., kezelésre átad.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
90500000-2
90511000-2
90512000-9

Kiegészítő szójegyzék

90514000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe és az országhatáron kívül a
KD-ben foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Közbeszerzés tárgya: Képmegjelenítő berendezés előkezelése és kezelésre átadása (MKB4/2020)
– I. rész: Képmegjelenítő berendezések hulladékainak előkezelése és további kezelésre történő
átadása 2 500 000 kg mennyiségben, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében.
Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható
képmegjelenítő berendezések előkezelése és további kezelésre történő átadása
szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében a II.2.4) pontban és közbeszerzési
dokumentumokban (KD) foglaltak szerint, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törv. 22.§ (1) bek. alapján, 2 500 000 kg mennyiségben
A kiírással érintett termékek meghatározásához a Ktdt.1. melléklete és az elektromos és
elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014.
(VIII.1.) Korm. rend. (a továbbiakban: E+E Korm. rend.) 1. melléklete vámtarifaszám szerinti
berendezés listát tartalmaz.
A gyűjtött elektromos és elektronikus hulladékok (azonosító kód: 200135*, 200136, 160213*, 160214)
a jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközökkel kerülnek beszállításra az előkezelő telephelyére
az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélyek birtokában.
A telephelyen elvégzett mérlegelést követően a beérkezett elektromos és elektronikus hulladékot
elő kell készíteni az előkezelésre.
A nyertes ajánlattevő feladata gondoskodni a képmegjelenítő berendezés hulladékainak szakszerű,
a vonatkozó műszaki, hatósági és egyéb jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő
előkezeléséről, azaz a hulladék fizikai, kémiai tulajdonságának megváltoztatásával járó, a hulladék
hasznosítását elősegítő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység ellátásáról.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak előkezelését követően és a hasznosítást
megelőzően esetenként további előkezelés beiktatása szükséges. A teljes hulladékkezelési láncolat
(tehát a folyamatban résztvevő sorba kapcsolt cégek) több lépcsőből is állhat.
Az ajánlattevő(k)nek (AT) rendelkeznie kell legalább 2 500 000 kg/év 200136, 160214, 200135*,
160213* azonosító kódú besorolásba tartozó hulladék előkezelésére vonatkozó, az illetékes
környezetvédelmi hatóság által kiállított a tevékenység végzése idején érvényes és hatályos
hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint a NAV által kiadott fémkereskedelmi engedéllyel, amely
engedélyek rendelkezésre állását a III.1.1) pontban foglaltak szerint kell igazolni.
További részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont szerinti kezdési időpont indikatív, az eljárás tényleges befejezésének időpontjától függ
és korábbi vagy későbbi időpont is lehet, a befejezési időpont nem változik.
II.2.1)
Elnevezés: Képmegjelenítő berendezés előkez., kezelésre átad.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
90500000-2
90511000-2
90512000-9

Kiegészítő szójegyzék

90514000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe és az országhatáron kívül a
KD-ben foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzés tárgya: Képmegjelenítő berendezés előkezelése és kezelésre átadása (MKB4/2020)
– II. rész: Képmegjelenítő berendezések hulladékainak előkezelése és további kezelésre történő
átadása 2 500 000 kg mennyiségben, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében.
Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható
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képmegjelenítő berendezések előkezelése és további kezelésre történő átadása
szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében a II.2.4) pontban és közbeszerzési
dokumentumokban (KD) foglaltak szerint, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törv. 22.§ (1) bek. alapján, 2 500 000 kg mennyiségben
A kiírással érintett termékek meghatározásához a Ktdt.1. melléklete és az elektromos és
elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014.
(VIII.1.) Korm. rend. (a továbbiakban: E+E Korm. rend.) 1. melléklete vámtarifaszám szerinti
berendezés listát tartalmaz.
A gyűjtött elektromos és elektronikus hulladékok (azonosító kód: 200135*, 200136, 160213*, 160214)
a jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközökkel kerülnek beszállításra az előkezelő telephelyére
az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélyek birtokában.
A telephelyen elvégzett mérlegelést követően a beérkezett elektromos és elektronikus hulladékot
elő kell készíteni az előkezelésre.
A nyertes ajánlattevő feladata gondoskodni a képmegjelenítő berendezés hulladékainak szakszerű,
a vonatkozó műszaki, hatósági és egyéb jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő
előkezeléséről, azaz a hulladék fizikai, kémiai tulajdonságának megváltoztatásával járó, a hulladék
hasznosítását elősegítő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység ellátásáról.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak előkezelését követően és a hasznosítást
megelőzően esetenként további előkezelés beiktatása szükséges. A teljes hulladékkezelési láncolat
(tehát a folyamatban résztvevő sorba kapcsolt cégek) több lépcsőből is állhat.
Az ajánlattevő(k)nek (AT) rendelkeznie kell legalább 2 500 000 kg/év 200136, 160214, 200135*,
160213* azonosító kódú besorolásba tartozó hulladék előkezelésére vonatkozó, az illetékes
környezetvédelmi hatóság által kiállított a tevékenység végzésének idején érvényes és hatályos
hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint a NAV által kiadott fémkereskedelmi engedéllyel, amely
engedélyek rendelkezésre állását a III.1.1) pontban foglaltak szerint kell igazolni.
További részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
7

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont szerinti kezdési időpont indikatív, az eljárás tényleges befejezésének időpontjától függ
és korábbi vagy későbbi időpont is lehet, a befejezési időpont nem változik.
II.2.1)
Elnevezés: Képmegjelenítő berendezés előkez., kezelésre átad.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
90500000-2
90511000-2
90512000-9

Kiegészítő szójegyzék

90514000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe és az országhatáron kívül a
KD-ben foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzés tárgya: Képmegjelenítő berendezés előkezelése és kezelésre átadása (MKB4/2020)
– III. rész: Képmegjelenítő berendezések hulladékainak előkezelése és további kezelésre történő
átadása 1 927 893 kg mennyiségben, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében.
Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható
képmegjelenítő berendezések előkezelése és további kezelésre történő átadása
szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében a II.2.4) pontban és közbeszerzési
dokumentumokban (KD) foglaltak szerint, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törv. 22.§ (1) bek. alapján, 1 927 893 kg mennyiségben
A kiírással érintett termékek meghatározásához a Ktdt.1. melléklete és az elektromos és
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elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014.
(VIII.1.) Korm. rend. (a továbbiakban: E+E Korm. rend.) 1. melléklete vámtarifaszám szerinti
berendezés listát tartalmaz.
A gyűjtött elektromos és elektronikus hulladékok (azonosító kód: 200135*, 200136, 160213*, 160214)
a jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközökkel kerülnek beszállításra az előkezelő telephelyére
az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélyek birtokában.
A telephelyen elvégzett mérlegelést követően a beérkezett elektromos és elektronikus hulladékot
elő kell készíteni az előkezelésre.
A nyertes ajánlattevő feladata gondoskodni a képmegjelenítő berendezés hulladékainak szakszerű,
a vonatkozó műszaki, hatósági és egyéb jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő
előkezeléséről, azaz a hulladék fizikai, kémiai tulajdonságának megváltoztatásával járó, a hulladék
hasznosítását elősegítő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység ellátásáról.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak előkezelését követően és a hasznosítást
megelőzően esetenként további előkezelés beiktatása szükséges. A teljes hulladékkezelési láncolat
(tehát a folyamatban résztvevő sorba kapcsolt cégek) több lépcsőből is állhat.
Az ajánlattevő(k)nek (AT) rendelkeznie kell legalább 1 927 893 kg/év 200136, 160214, 200135*,
160213* azonosító kódú besorolásba tartozó hulladék előkezelésére vonatkozó, az illetékes
környezetvédelmi hatóság által kiállított, a tevékenység végzésének idején érvényes és hatályos
hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint a NAV által kiadott fémkereskedelmi engedéllyel, amely
engedélyek rendelkezésre állását a III.1.1) pontban foglaltak szerint kell igazolni.
További részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont szerinti kezdési időpont indikatív, az eljárás tényleges befejezésének időpontjától függ
és korábbi vagy későbbi időpont is lehet, a befejezési időpont nem változik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában az olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) pontjaiban
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll
Az eljárásból kizárásra kerül az AT, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésekben szereplő kizáró okok
valamelyike hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be
[Kbt.74.§(1) bek. a) pont]
A Kbt. 62.§(1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az AT,AV vagy KNY nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a KH a 188.§(4) szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§(5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy
az érintett GSZ az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott amelyek a kizáró
ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt.64.§]
Igazolási mód:
AT-nek a 321/2015.(X.30.) Kr.(KR)1.§(1) szerint, a KR II. Fej.-ben (2-4.§) foglaltaknak megfelelően
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) és (2) hatálya alá. Az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus
űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a
közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3)
szerint, a közös ajánlattevők a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az
EEKD-t benyújtani
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Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben
további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az
Ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a KR 1.§ (2)-nek megfelelően, a KR III. Fej-ben (8.,10. és
12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró
okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69.§(4)-(5) szabályaira is
Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt.41/A.§ (1)
AK nem kéri az érintett AT(k)től a 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. III. Fej.-e szerinti részletes
igazolás(oka)t,ha AK közvetlenül hozzáfér a III. Fej.-ben nem említett, a kizáró okok hiányát
igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az AK eljárásában benyújtott
igazolásokhoz [Kbt.69.§(11)-(11a)]
A KR III. Fej-ben meghatározott igazolási módok a KR V. Fej-nek megfelelőn kiválthatók, ha az
érintett GSZ minősített AT-i jegyzékben való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek
Nem Mo.-n letelepedett GSZ-k esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fej-nek
megfelelően ellenőrzi
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2)
szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t [Kbt. 67.§ (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény/adat
tartalma valós [KR 1.§ (7)]
Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzésre von. előírás (valamennyi rész tekintetében)
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az adott részhez/részekhez kapcsolódó II.2.4)
pont(ok)ban meghatározottak szerinti 20 01 35*, 16 02 13*, 20 01 36, 16 02 14 azonosító kódú
besorolásba tartozó hulladék előkezelésére vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság
által kiállított a tevékenység végzésének idején érvényes és hatályos hulladékgazdálkodási
engedéllyel, valamint a területileg illetékes fémkereskedelmi hatóság által kiadott
fémkereskedelmi engedéllyel [Kbt. 65. § (1)c)]
Folytatás a VI.4.3) pontban
Igazolásra vonatkozó további szabályok a KD-ban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT műszaki, illetve szakmai
alkalmassága valamennyi rész tekintetében igazolható:
Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek
megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR)
elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az
EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását
(elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
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Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben
további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK
felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak
megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha
közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a GSZ által megjelölt alkalmasságát igazoló
adatbázisokhoz vagy az AT által az AK eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt.
69.§(11)-(11a)]
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét
a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség
olyan leírásával, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható
(különösen az eszközök felsorolása, berendezéscsoport elemeinek megnevezése, olyan
teljesítménymutató(k) megjelölésével, amelyből a kapacitás megállapítható) [321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3) i)]
M2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember AT általi megnevezésének és képzettségének (a
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § a) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelésének)
ismertetésével, a bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának
benyújtásával, amely(ek)ből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés
megállapítható, valamint rendelkezésre állási nyilatkozatuk egyszerű másolatának és a
képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatának csatolásával. [321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3) b)]
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7)
bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az
AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT műszaki és szakmai szempontból,
ha:
M1. nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetve
műszaki felszereltséggel:
I-II. részek tekintetében: részenként legalább 2 500 000 kg/év kapacitással rendelkező,
képmegjelenítő berendezések hulladékainak előkezelésére alkalmas, bontási technológiát
kiszolgáló eszközök és berendezéscsoport.
III. rész tekintetében: legalább 1 927 893 kg/év kapacitással rendelkező, képmegjelenítő
berendezések hulladékainak előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszközök
és berendezéscsoport.
Jelen alkalmassági minimumkövetelmény több eszközzel és berendezéssel is igazolható.
Több részre történő ajánlattétel esetén, ugyanazon elektromos és elektronikus hulladékok
előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszközök és berendezéscsoport több
rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható, de a
kapacitásra vonatkozó alkalmassági követelményének való megfelelést részenként szükséges
igazolni.
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M2. valamennyi rész tekintetében, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő környezetvédelmi
megbízott szakembert, aki megfelel a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § a) pontjában foglalt
feltételeknek azzal, hogy több részre történő ajánlattétel esetében ugyanaz a személy
több/valamennyi résznek való megfelelés igazoláshoz is bemutatható.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet
és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,
továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan –
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9),
(12)]
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 védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 93/1996.
(VII. 4.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Az ellenérték kifizetése a teljesítést és az AT által készített jelentés Kbt. 135.§(1) szerinti igazolását
követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással történik.
Előleg legfeljebb a szerződéses keretösszeg 50%-ig, az igényelt összegnek megfelelő Kbt. 134.§(6)
szerinti előlegvisszafizetési garancia mellett biztosított. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem
biztosít.
A szerződés pénzneme: HUF
Követelések esetleges beszámítása Kbt.135.§(6) szerint.
Szerződést megerősítő biztosítékok: hibás teljesítési kötbér (ellenőrzés megsértése esetén) 100.000
Ft/alkalom, max. 2 alkalom, meghiúsulási kötbér (előírtnál alacsonyabb teljesítés) alapja az
elmaradt teljesítés nettó díja, mértéke annak 30%-a.
Részletes feltételek KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) 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
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot részenként az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani, amely nyilatkozat tekintetében az
EKR-ben űrlap áll rendelkezésre ott a nyilatkozatot az űrlap használatával kell benyújtani
Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.)Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges. Az ajánlatok
elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§(1b)-(1c) bekezdése, továbbá a 424/2017.(XII.19.)
Kr. 15.§-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. IV. negyedév
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:
1) Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C. §,
ill. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a
felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT)
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el
Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és
http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti
egyetemleges felelősségét)
3) Ajánlathoz csatolni kell
a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti
számszerűsíthető ajánlati elemeket (ajánlati árat (HUF/kg + ÁFA))
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b. a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7) szerinti nyilatkozatokat
c. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást és Kbt. 35.§ (2) szerinti
meghatalmazást [Kbt. 35.§ (2a)]
d. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját
e. amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát
vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait
4) AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban
állapítja meg az AT-k alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontban (M1) és M2) pontok)
foglaltak szerint
5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ bek. szerint
7) AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t
8) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása
esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
9) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
10) Kiegészítés valamennyi rész II.2.5) pontjához: jelen eljárás AK a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját alkalmazza, mivel a szerződés szerinti szolgáltatás(ok)nak az OGyHT
termék- és anyagáramonként meghatározott célértékek tényleges megvalósítása érdekében, az
ott konkrétan meghatározott műszaki követelményeknek kell megfelelnie, a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
11) AK által valamennyi rész tekintetében előre meghatározott olyan összeg, amelyet
meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani –
nettó/általános forgalmi adó nélkül számított érték valamennyi rész tekintetében: 80,00 Ft/kg
[Kbt. 73. § (6) c)]
12) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
13) Kiegészítés IV.2.6) ponthoz: AK a megjelölt időtartam alatt 30 napot ért [Kbt. 81. § (11)]
14) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]
15) AK által megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Kövérné Tászler Ágnes
(01083) és Cserneczki Adrienn (01079)
Részletes információk a KD-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
Kiegészítés a III.1.1) ponthoz:
Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó igazolási mód:
AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására csatolandó(k) az engedély(ek) másolata(i) [KR 26.§(3)],ill. az
engedéllyel való rendelkezést AK az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer
(http://web.okir.hu/) nyilvántartásában és a NAV (http://nav.gov.hu/) nyilvántartásában is
ellenőrzi. E követelményre alkalmazandók a Kbt.65.§ (6)-(7) és (9)-ben foglaltak
Igazolásra vonatkozó további szabályok a KD-ban
AT kötelezettséget vállal arra, hogy a Jelentés benyújtása során kizárólag olyan
hulladékmennyiséget számol el, amely más elszámolásban nem szerepelt, továbbá amelyre
nézve sem ő, sem más hulladékkezelő támogatásban nem részesült.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós 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
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20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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