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AJÁNLATI  FELHÍVÁS 

 
Ajánlatkérő neve:  

 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság, 
Beszerzési Főosztály 
1072 Budapest, Akácfa u. 15.  
Telefon/Fax: 322-64-38 
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 
 

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. V-200/17. 
 
 
2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 

A beszerzése tárgya „Építési és bontási törmelékek elszállítása” az 1/A. számú melléklet szerint. 
 
Az alábbi mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek: 
 

Éves várható konténer mennyiség  
(db/év) 

Igények összesen  
(db/12 hónap) 

4 m3-es konténer 24 

6 m3-es konténer 45 

8 m3-es konténer 101 

 
 

Építési-bontási tevékenységből származó  
nem veszélyes hulladékok 

Mennyiség  
(m3/12 hónap) 

kevert építési-bontási hulladék [(EWC 17 01 07) beton, tégla, 
cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke] 

658 

kevert építési-bontási hulladék [(EWC 17 09 04) Tartalma: 
törmelék, vakolat, fékezőhomok, stb.] 

516 

 
Az 1/A. számú mellékletekben szerepelő mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok 
felhasználásával kerültek meghatározásra, úgynevezett tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati 
mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár 
meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen 
tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés 
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mellékletében ennek megfelelően az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlattevőnek az 
előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.  

 
Az eljárás eredményeként kötendő keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre 
kerül a keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg, mely a következők szerint kerül 
meghatározásra. 

 
 Keretösszeg = Ajánlati összár/12 * szerződés időbeli hatálya (hónap) 
 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak 
táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – felhívás szerinti – tárgyát 
képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 
10 %-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül a felek külön 
megállapodása alapján megrendelhetők. 

 

 
3. Részajánlattételi lehetőség  

 
Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el. 

 
 
4. A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki, minőségi követelmények 
 

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelmények a következőkben kerülnek 
meghatározásra: 

 Ajánlattevőnek a hulladék rakodása, szállítása, átvétele, kezelése során a hatályos 

jogszabályokat be kell tartania, különös tekintettel a 2012. évi CLXXXV. számú a hulladékról 

szóló törvény, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről előírást. 

 Ajánlattevő köteles gondoskodni a szolgáltatás tárgyát képző hulladék vonatkozásában a 

szerződéses időszak alatt a hatályukat vesztő hatósági engedélyek időbeni megújításáról, 

biztosítva ezzel valamennyi szükséges engedély folytonosságát. 

 Ajánlattevőnek a megújított engedélyek másolatát a megújítástól számított 15 napon belül 

köteles megküldeni az Ajánlatkérő szerződésben rögzített szervezeti egységének. 

 Ajánlattevő alvállalkozóival együttesen ezen eljárás nyerteseként egyetlen hulladékfajta 

esetében sem lépheti túl a hatósági engedélyben rögzített mennyiségi korlátokat. 

 Ajánlattevő a hulladék elszállítását akár 24 órán belül kell, hogy teljesítse. 

 Ajánlattevőnek vállalnia kell a konténer 15 napi térítésmentes kihelyezését a telephelyi 

hulladékmennyiséghez igazodva. Az elérhető konténerekről (fajta, méret) tájékoztatást kell 

nyújtania az Ajánlatkérő számára. 

 Ajánlattevőnek vállalnia kell a 4 m3-es, a  6 m3-es és a 8 m3-es konténerek biztosítását az 

Ajánlatkérő igénye szerint. 

 Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a teljesítéshez szükséges maximum 8 m3-es konténer 

szállítására alkalmas járművel. 
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5. A szerződés hatálya, a teljesítés ütemezése, teljesítési határidő: 

 
A szerződés hatálya az aláírástól számítva 36 hónap. Keretszerződés időbeli hatálya az 
Ajánlattevő és az Ajánlatkérő közös megegyezésével meghosszabbítható a keretösszeg eléréséig. 

  
Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások 
(Megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. 
 
Teljesítési határidő: 
 
A megrendelésben (BMR) kiadásától számított legfeljebb 24 óra.  

  
 Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell a teljesítési határidőről.  
 
 

6. A megrendelés módja és teljesítés helyei: 
 

A teljesítés az Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelések (BMR) alapján 
történik. A teljesítés helye az adott Megrendelésben megjelölt helyszín, az Ajánlatkérő bármely 
területe (pl. telephelyek, járműmegállók, végállomások, stb.). 
 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén naponta 2 %, hibás teljesítés, illetve a teljesítés 
meghiúsulása esetén 30 %-os kötbért érvényesíthet. A részletes szabályokat a szerződéstervezet 
tartalmazza. 
 
Ajánlattevőnek a szolgáltatás minőségére vonatkozóan a Ptk. 6:171 §-a alapján jótállást kell 
vállalnia, melynek időtartama 36 hónap. 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartalmáról. 
 

 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 

 
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés 
teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla 
alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással 
történik.  
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 §-ban rögzítettek szerint fizet késedelmi 
kamatot. 
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9. Ajánlattevőkkel szemben támasztott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények 
 

 A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az 
előző három üzleti évből legalább az egyik évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevétele elérte a 6 millió forintot. 

 
 

 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja) 
 

 Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell az előző három 
üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló 
nyilatkozatát. 

 
10. Ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, szakmai alkalmassági követelmények 

 
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben 
rendelkezik 
 

M.1.: a felhívás feladását megelőző 36 hónap során teljesített, legalább általános forgalmi 
adó nélkül számított 3,8 forint értékű nem veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó 
referenciával. 
 
M.2.: a szerződés teljesítéséhez szükséges, az eljárás tárgyában megjelölt munkák végzésére 
alkalmas, megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező, alábbi szakemberrel: 

 1 fő környezetvédelmi szakmérnökkel, 

 1 fő hatósági ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkező gépkocsivezetővel. 
 
M.3.: Ajánlattevőnek, illetve a szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozójának a felsorolt hulladékfajtákra vonatkozóan a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóság szállításra és hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó 
érvényes engedélyével rendelkeznie kell. 
 
M.4.: a teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki 
felszereltséggel: 

 1 db konténer kiemelő gépjárművel, 

 4 db 4 m3-es nyitott konténerrel, 

 4 db 6 m3-es nyitott konténerrel, 

 4 db 8 m3-es nyitott konténerrel. 
 
M.5.: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 
rendelkezik jelen felhívás tárgyát képező tevékenységre vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2009 
szabvány szerinti és MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti tanúsítvánnyal. 
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Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja) 
 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek)  

 
M.1.: Ismertetnie kell a felhívás megküldését megelőző 36 hónap során végzett 
legjelentősebb teljesítéseit. A referencia nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell 
tartalmaznia: az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződés tárgya, a szerződést 
kötő másik fél, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
M.2.: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában ismertetnie kell azon szakember 
végzettségét és képzettségét - a végzettségének és szakmagyakorlási jogosultságát igazoló 
dokumentumok másolatának csatolásával -, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben 
a megjelölt szakember nem az Ajánlattevő (vagy alvállalkozója) munkatársa, csatolni kell a 
szakember megbízását bizonyító iratot cégszerű aláírásokkal ellátva. Továbbá csatolni kell az 
Ajánlattevő által ajánlott szakember rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot. 
 
M.3.: A felsorolt hulladékfajtákra vonatkozóan a területileg illetékes környezetvédelmi 
felügyelőség szállításra és hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó érvényes 
engedélyek csatolása az ajánlathoz. 
 
M.4.: ajánlatához csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, 
illetve műszaki felszereltség leírását, az alábbiak szerint:  

 a részletes műszaki paraméterek bemutatását tartalmazó műszaki adatlap,  

 a rendelkezésre állást bizonyító okiratok (számla, tulajdoni lap, eszköz 
nyilvántartólap, bérleti-, lízing-, vagy előszerződés) egyszerű másolata,  

 valamint - ha az adott jármű működtetése, forgalomban való részvétele forgalmi 
engedélyhez kötött - úgy az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolata. 

 
M.5.: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának igazolnia kell, hogy rendelkezik MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti és MSZ 
EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy ezekkel egyenértékű, bármely 
nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal. 

 
 

11. Az ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: 
 
  Megnevezés      Melléklet 

a) Ajánlattételi nyilatkozat      1. sz. melléklet 
b) Ajánlati ár táblázata     1/A. sz. melléklet 
c) Nyilatkozat az Ajánlattevő által a szerződés  

teljesítéséhez igénybe venni kívánt az alvállalkozó(k)ról 2. sz. melléklet 
d) Nyilatkozat a kizáró okokról    3/A. sz. melléklet 
e) Nyilatkozat az adózásról és a tényleges tulajdonosról  3/B. sz. melléklet 
f) Nyilatkozat a 25 %-ot meghaladó mértékű tulajdoni 
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résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezetekről 3/C. sz. melléklet 
g) Referencia nyilatkozat     4. sz. melléklet 
h) Szakember bemutatása      5. sz. melléklet és 6. melléklet 
i) Egyéb nyilatkozat      7. sz. melléklet 
j) Alkalmasság körében előírt dokumentumok  

 
Ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkoznia kell a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
Alvállalkozó(k)ról, valamint az Alvállalkozó(k) által végzendő tevékenységről, és annak a teljes 
ajánlatra vonatkozó mértékéről. A tanúsítványok, nyilatkozatok, igazolások tekintetében a 
szerződés teljesítésébe bevont Alvállalkozónak az Ajánlattevővel megegyező módon kell 
igazolnia a tevékenység végzéséhez érvényes jogosultságát. 

 
 

12. Ajánlati árak:  
 

Az ellenszolgáltatás Áfa nélküli értékét az 1. számú melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat) 
kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni.  
 
A részletes egységárakat az 1/A. számú melléklet kitöltésével kell megadni. 
 
Az általános forgalmi adó nélküli egységáraknak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges összes járulékos gyártási, munka-, anyag-, szállítási, felszerelési és egyéb költségeket – 
ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági engedélyek, oktatás, betanítás 
költségeit is – valamint a különféle vámköltségeket és adókat az általános forgalmi adó 
kivételével. 

 
 

13. Részvételre jelentkezés: 
 
Amennyiben Ajánlattevő az eljárásban részt kíván venni, részvételi szándékát 2019. 01. 04-én 
10:00 óráig jelezze a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen.   
 
Az eljárásban való részvétel és a jelentkezés előfeltétele, hogy Ajánlattevő regisztrációval 
rendelkezzen az Electool tendereztető rendszerben.   
 
A részvételi szándék jelzésekor kérjük, Ajánlattevő Electool rendszerben regisztrált e-mail címét 
megadni. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben még nem regisztrált az Electool 
tendereztető rendszerében, arról időben intézkedjen (a regisztrációra akár egy munkanapot is 
igénybe vehet), mert csak érvényes regisztrációval tud érvényes jelentkezést leadni az 
előzőekben meghatározott határidőre. 

 
Ha az eljárás iránt érdeklődését jelezte, Ajánlatkérő Ajánlattevőnek az Electool tendereztető 
rendszeren keresztül az eljárásban való részvételre feljogosító meghívót küld. 
 
 

14. Az eljárás lefolytatása, ajánlatok benyújtása: 
 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése 2019. január 09-én 10:00-ig 
kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül tehető. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség az 
ajánlat benyújtására.  
 
Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, 
digitalizálva az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell feltölteni.  
 
Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi nyilatkozatban adja meg az elérhetőségéhez 
szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a 
kapcsolattartó személy neve, beosztása. Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevő 
kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról.  
 
 

15. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje (ajánlattételi határidő): 
 

2019. január hó 16. nap 15. óra 00. perc 
 
 Az ajánlati árak megtekintése: 
 

2019. január hó 16. nap 15. óra 00. perc 
 
 

16. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
 

Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a 
legalacsonyabb ajánlati ár szempontja alapján bírálja el. 
 
 

17. Hiánypótlás: 
 

Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási 
lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a 
hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 

 
 
18. Az ajánlati kötöttség:  

 
Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő 
ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlati kötöttség az 
eredményhirdetéstől számított 30 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően ajánlatkérő 
nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben ajánlattevő nem nyilatkozik, 
azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 

 

http://www.electool.hu/
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19. Eredményhirdetés: 

 
Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban értesíti az Ajánlattevőket az árlejtés (ártárgyalás) 
napját követő 30. napig. Ajánlatkérő az ajánlatok megfelelő értékelése érdekében jogosult az 
eredményhirdetés napját elhalasztani, amelyről írásban értesíti ajánlattevőket.  

 
20. Egyéb rendelkezések: 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről vagy a benyújtott ajánlatok 
értékelésének eredményétől függően tárgyalást tartson. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását követően elektronikus árlejtést (egy Ajánlattevő esetén 
ártárgyalást) tart, a végleges ajánlati árak kialakítása érdekében. Az (ár)tárgyalás/ árlejtés 
tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érvényes ajánlatot 
benyújtó Ajánlattevőt. 
 
Az ártárgyalás/elektronikus árlejtés eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az 
ártárgyalás/elektronikus árlejtés alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő köteles az 
ártárgyalás/elektronikus árlejtést követő 2 munkanapon belül aláírva elektronikus úton pdf. vagy 
.jpg formátumban a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címre vagy a 322-6438-as faxszámra 
megküldeni.  

 
Abban az esetben, ha az ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt, Ajánlatkérő 
jogosult új ajánlattételi határidő kitűzésével újabb Ajánlattételre felhívni az Ajánlattevő(ke)t, 
újabb Ajánlattevők bevonásával egyidejűleg. 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a 
szerződés megkötését megtagadja.  
 
A szerződés a nyertes ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, mely szerint a nyertes ajánlattevő akkor mentesül 
szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az eredményhirdetést 
követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a 
szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a 
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 
a jelen pontban meghatározottak fenn állását nem tudja bizonyítani, az ajánlatkérő a szerződés 
megkötésétől történő visszalépést jogellenes károkozásnak tekinti és a Ptk.-ban meghatározottak 
szerint a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő - a szerződés megkötésétől történő 
visszalépésből eredő - teljes kárát megtéríteni. 

 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu

