ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000114952018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit

Közbeszerzés
tárgya:

K1897 Égetési maradék kezelésre történő átvétele

Részvénytársaság

Összefoglaló tájékoztatás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Postai cím:
Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1081

Ország:

Magyarország

Alföldi Utca 7.

Egyéb cím adatok:

I.2) Kommunikáció
EKR rendszer

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa

K1897 Égetési maradék (salak) kezelésre történő átvétele

II.1.2) A szerződés tárgya:
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

K1897 Égetési maradék (salak) kezelésre történő átvétele A Fővárosi Hulladékhasznosító Műben keletkező települési szilárd hulladék
égetése után visszamaradt 19.900 tonna + 100 tonna opciós mennyiségű kazánhamu és salak átvétele.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

12

II.1.5) A teljesítés helye:

Ajánlattevő telephelye. Fővárosi Hulladékhasznosító műtől közúton (Budapest, XV. Mélyfúró u. 10-12)
számított 50 km-en belül

vagy napban:

III. szakasz: Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

EKR000114952018

Nem

Igen

vagy a teljesítés határideje:

Minőségi szempont
Költség szempont:

Súlyszám / Jelentőség
Nem

Költség szempont

Súlyszám / Jelentőség
Igen

Ár szempont:
Megnevezés:
Súlyszám / Jelentőség:

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
SZ.1/ Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (1) bek. b) pont alapján a 2012.
évi CLXXXV.tv 62. § (1) bekezdése szerinti a környezetvédelmi hatóság által kiadott a tevékenység végzéséhez szükséges hatályos
hulladékgazdálkodási engedéllyel P.1 Alkalmas az Ajánlattevő, ha a jelen felhívás (VI.5. pont szerinti) feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele eléri összesen
legalább a 40.500.000,- forintot. Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó
árbevételi adattal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
szempontból alkalmas, ha működésének ideje alatt a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele eléri vagy
meghaladja a 30.000.000,- forintot. M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző három évben (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) összesen, szerződésszerűen és az
előírásoknak megfelelően teljesített hulladék átvételére és kezelésére vonatkozó referenciával 5000 tonna mennyiségre vonatkozóan.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.05.23.

11:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az
EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek
ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő
nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte
meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához
köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 540.000,- Ft. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére
kell érvényesnek lennie.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.05.15.

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000114952018

EKR-OT-00259/2018

