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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási üléseken 

meghozott döntésekről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Tisztelt Képviselő testület! 

 
I. 

 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 2021. december 15.-ei ülésen az 
alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra: 
 

1. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben kezelt hulladékok 2022. évi 
Hulladékkezelési Díjának meghatározása 
 
Meghozott határozat: 

 
                          26/2021 (XII. 15.) sz. Társulási Határozat  
 

A Társulási Tanács hozzájárul, hogy amennyiben a 2022. január 1-jét követően hatályos 
jogszabályok lehetővé teszik, úgy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszerbe 2022. évben beszállításra kerülő hulladékok után a hulladékkezelési díjat az 
Üzemeltető NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfeljebb 28.553 Ft/t + ÁFA 
összegben állapítsa meg. 

 

2. Döntés a bicskei hulladékgazdálkodási létesítmény őrzés-védési feladatainak közbeszerzéséről 
 

      Meghozott határozat: 
 

  27/2021. (XII. 15.) sz. Társulási Határozat 
 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa az előterjesztéshez 
mellékelt tartalommal elfogadja a közbeszerzési Felhívást és dokumentációt, valamint hozzájárul a 
közbeszerzési eljárás megindításához. 
A Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa felhatalmazza az eljárás 
lefolytatásával megbízott független akkreditált közbeszerzési szakértőt és a Társulás 
Munkaszervezetét, hogy az eljárás során a Közbeszerzési Hatóság által esetlegesen előírt, illetve az 
eljárás során a kiegészítő tájékoztatások miatt szükséges módosításokat, javításokat és 
átvezetéseket - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - az eljárás mielőbbi lefolytatása 
érdekében megtegye. 

 

3. Egyebek 
 

     Nem született határozat. 
 

II. 
 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 2022. február 14.-ei ülésen az 
alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra: 

 
1. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi 
költségvetésének módosítása - a 3/2021. (11.23.) sz. határozatának módosítása 
 

      Meghozott döntés: 
 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2021 évi költségvetéséről szóló 
3/2021. (11.23.) sz. tanácsi határozata helyébe - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § alapján - 2021. december 31-ei hatállyal a következő határozat lép: 
A határozat hatálya kiterjed a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra. 
A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg 

a) A Társulás Tanácsa a 2021 évi költségvetésének: 

1) költségvetési bevételi fő összegét 1.105.345.623. Ft-ban állapítja meg melyből működési bevétel    



531.780.261 Ft 
 

2) költségvetési kiadási fő összegét 1.105.345.623 Ft-ban állapítja meg, melyből, működési kiadás 
1.105.345.623 Ft 

 
3) költségvetési maradvány összegét 573.565.362 Ft-ban állapítja meg Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás. 

 
 

2. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi 
           költségvetése 

 
        Meghozott döntés: 
 
       1. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségeinek, a 2022-2025. évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg. 

 
 
 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 
A határozat hatálya kiterjed a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra. 
 

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg 
       A Társulás Tanácsa a 2022. évi költségvetésének: 
 
  1./ költségvetési bevételi főösszegét 7.207.563.220 Ft-ban állapítja meg, melyből  
    működési bevétel:  1.212.139.040.-Ft. 
    felhalmozási bevétel: 5.168.739.394.-Ft. 
    költségvetési maradvány: 826.684.786.-Ft. 
 
 
  2./ költségvetési kiadási főösszegét 7.207.563.220.-Ft-ban állapítja meg, melyből 
    működési kiadás:  1.968.554.089.-Ft. 
    felhalmozási kiadás: 5.239.009.131.-Ft. 
 
  3./ költségvetési hiány összegét 0.-Ft.-ban állapítja meg. 

 E Ft 

 2022. 2023. 2024. 2025 

Saját bevételek várható összege 1.033.504 639.561 662.099 679.679 

Adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek várható összege 

0 0 0 0 



                 

 
3. Tokodaltáró Község Önkormányzatának kérése a nyergesújfalui hulladékudvar használatával 
kapcsolatban 

 
        Meghozott döntés: 
 

   A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa az alábbi feltételek 
teljesülése mellett hozzájárul a Társulás tulajdonában lévő nyergesújfalui lakossági 
hulladékudvarTokodaltáró lakossága általi használatához. 

 
      A hulladékudvar használatának a Társulás által meghatározott feltételei: 

Tokodaltáró Község Önkormányzata vállalja a 2012-től visszamenőlegesen számított tagdíjak 
és azok esedékességétől a mindenkori jegybanki alapkamattal számított kamatok megfizetését 
2022. április 30-ig; 
Tokodaltáró Község Önkormányzata a továbbiakban vállalja a tagok által a Társulási 
Megállapodásban vállalt, illetve őket terhelő kötelezettségek arányos teljesítését, a Társulási 
Megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el külön nyilatkozatban. 
 

      A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tokodaltáró Község 
Önkormányzatának a fenti feltételek teljesítésére vonatkozó képviselő-testületi határozatának 
kézhezvételétől biztosítja a hulladékudvar használatát Tokodaltáró lakossága számára az átalános 
használati szabályok mentén. A feltételek nem teljesítése esetén a Társulás a használathoz való 
jogot a soron következő ülésén visszavonhatja. 

 
 

4. Tájékoztatás a bicskei hulladékgazdálkodási létesítmény őrzés-védési feladatainak ellátásával 
kapcsolatos közbeszerzési eljárásról és a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása 
 
     Meghozott döntés: 

 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 

        „Bicskei hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat” elnevezésű közbeszerzés eljárása lefolytatása 

során szakmai szakértelmet biztosító Bírálóbizottsági tagként az alábbi személyeket bízza meg: 

A megbízott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint a 
Kbt. alapján alkotott jogszabályok szerint jogosult és köteles eljárni. 
A megbízott az eljárás során tudomására jutott adatokkal és információkkal kapcsolatban 
titoktartásra köteles. 
A megbízott az eljárás folyamán felmerült, a Kbt-ben meghatározott összeférhetetlenségi okokról a 
megbízót haladéktalanul köteles írásban értesíteni. 

 
 

5. Beszámoló a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi 
tevékenységéről 
 
     Meghozott döntés: 

 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a Duna-Vértes 

     Résztvevő neve       Jelenlét minősége                                    Sz    Szakértelem      Szavazati jog 

Martin Attila Duna-Vértes Köze 

Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Társulás mb. 

hulladékgazdálkodási 

szakértő 

    A közbeszerzés tárgya 

szerinti műszaki 

szakértelem 

1 szavazat 

Vargadi Sándor Duna-Vértes Köze 

Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Társulás 

   A közbeszerzés tárgya 

szerint pénzügyi 

szakértelem 

1 szavazat 

dr. Szücs Tamás Felelős akkreditált 

közbeszerzési 

szakértő 

   A közbeszerzés tárgya 

szerinti jogi, 

közbeszerzési 

szakértelem 

1 szavazat 



Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
 

6. Egyebek 
 

     Nem született határozat. 
 

 
Az ülésen a „február” mellékletben szereplő előterjesztéseket tárgyalta a Tanács. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2021. december 15.-ei, és 2022. február 14.-ei  
ülésein meghozott döntésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Budakalász, 2022. február 14. 
 
 

Dr. Göbl Richárd 
Polgármester 
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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa legutóbbi kapcsolódó 

döntésével tudomásul vette, hogy a Bicske 0121/6 hrsz-on található Hulladékkezelő létesítmény 

építési szerelési biztosítási jogviszonyának fenntartása érdekében szükséges a 0-24 órás élő erős 

őrzés-védés és kapcsolódó diszpécseri szolgáltatás fenntartása, egyben úgy határozott, hogy a 

létesítmény 0-24 órás élő erős őrzés-védési feladatainak és a kapcsolódó diszpécseri szolgalati 

feladatoknak ellátására határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében kerüljön sor, 

melynek kiválasztására a Társulásnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. 

 

Jelen előterjesztés mellékleteként csatoljuk a kiíráshoz készült Felhívást és dokumentációt, 

amelyben a feltételek a jelenleg hatályos szerződéssel egyezőek. 

 

Mivel a kiírás megindításához szükséges a Társulási Tanács előzetes jóváhagyása, kérem, hogy 

az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. 

 

 

Tatabánya, 2021. december 1. 

 

 

Marx Ernő 

elnök 
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Határozati Javaslat 

……/2021. (XII. …. .) sz. határozat 

Döntés a bicskei hulladékgazdálkodási létesítmény őrzés-védési feladatainak 

közbeszerzéséről 

 

 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa az 

előterjesztéshez mellékelt tartalommal elfogadja a közbeszerzési Felhívást és dokumentációt, 

valamint hozzájárul a közbeszerzési eljárás megindításához. 

A Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa felhatalmazza az 

eljárás lefolytatásával megbízott független akkreditált közbeszerzési szakértőt és a Társulás 

Munkaszervezetét, hogy az eljárás során a Közbeszerzési Hatóság által esetlegesen előírt, 

illetve az eljárás során a kiegészítő tájékoztatások miatt szükséges módosításokat, javításokat 

és átvezetéseket - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - az eljárás mielőbbi lefolytatása 

érdekében megtegye. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 
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ŐRUTASÍTÁS 

 

A biztonsági őrség tagjai a feladataikat az előírt munkarendben teljesítik, szolgálati idejük alatt 

kötelesek a rendelkezésükre bocsátott formaruhát, szolgálatot segítő eszközöket maguknál 

hordani (rádiótelefon, hasábrádió elemlámpa, stb.) személyi okmányaikat (személyi 

igazolvány, személy és vagyonőr igazolvány, vagyonőri modifikáció bizonyítvány másolata, 

megbízólevél) maguknál hordani, a kitűzőt viselni. A szolgálatvezénylésben kijelölt napokon 

az előírt időben kipihenten, ápoltan, alkohol és más ajzó, vagy bódultságot okozó szer hatásától 

mentesen szolgálatba lépni, valamint szolgálati ideje alatt sem fogyaszthatnak hasonló 

tudatmódosításra alkalmas szereket. 

A biztonsági őr köteles a szolgálati helyen végzendő feladatokat megismerni, elsajátítani, 

ismereteit karbantartani, a különböző tennivalók elvégzésében jártasságot szerezni, hogy teljes 

értékűen legyenek képesek tevékenykedni, egymást szükséges esetben helyettesíteni. 

A szolgálatellátás és teljesítés sajátos jellegének és terheinek megfelelően mindenkor álljanak 

készen a Megbízó utasításainak fogadására. Ezen utasításokat tartsák be, a kapott 

feladatokat a szolgálati naplóban rögzítsék. Minden észlelt jelenséget, eseményt és 

cselekményt, amely a természetes napi gyakorlattól eltérő a szolgálati naplóba írják be, a 

szolgálatokon áthúzódó tennivalókat szóban is adják át a váltások egymásnak.        

 

A biztonsági szolgálat személyei: 

- formaruhás biztonsági őr(ök) az objektumőri feladatok ellátására, 

  

 

A biztonsági őrök felszerelése:  

Formaruha, gázspray, gumibot, lámpa.  

Technikai eszközök: mobiltelefon, hasábrádió 

Felállítási hely: a területen kijelölt tartózkodó.   

 

A szolgálati személy ismerje: 

- a szolgálatellátás és teljesítés sajátos jellemzőit, a helyi speciális feladatokat, 

- a szolgálati utasításban foglaltakat, 

- a biztonsági őrökkel szemben támasztott követelményeket, a személyét megillető jogokat 

és kötelességeket (a többször módosított 2005. CXXXIII. Törvény. ) 

- az egyes szolgálati helyeken végrehajtandó tevékenység sorrendiségét, a feladatok 

tartalmát, 

- a szolgálat ellátásához szükséges biztonságtechnikai és kommunikációs eszközök kezelési 

szabályait, alkalmazási módjait (telefonok, hasábrádiók, különböző jelzőeszközök, stb.) 

- a szolgálat teljesítésével összefüggő biztonsági előírásokat, rendszabályokat, az egyes 

területekre vonatkozó útmutatásokat, a tűz és balesetvédelmi rendszabályokat, 

- a szolgálati okmányok vezetésének szabályait.  

- a Megbízó elvárásait, követelményeit a szolgálat ellátásával, a biztonsági őrök 

magatartásával szemben. 

 

 

A biztonsági őr köteles: 

- Az illetéktelen személyek belépését megakadályozni. A telepre csak a Megbízó 

(Ajánlatkérő) vagy az általa felhatalmazott engedélyével lehet belépni!   
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- A tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályzatot, a házirendet megismerni és annak 

megfelelően eljárni.  A tűz kialakulásának megelőzése érdekében 1 fő a telepet óránként 

köteles bejárni, szemlét tartani.  

- Rendszeresen tanulmányozni a szolgálati utasítást és annak módosításait.  

- A szolgálati feladatait éberen ellátni, határozottan, udvariasan viselkedni. 

- A szolgálat átvételét–átadását szabályosan, segítőkészen, felelősen végrehajtani, a 

folyamatban lévő ügyekről tájékoztatást adni, a szükséges okmányolást elvégezni.  

- A szolgálati helyén tartózkodni, azt csak engedéllyel, helyettesítéssel elhagyni. 

- A rendszeresített formaruhát hordani, a megkülönböztető kitűzőt meghatározott módon és 

helyen viselni, megbízólevelét, személyi okmányait, személyi és vagyonőr igazolványát 

szolgálatban magánál tartani, ellenőrzéskor felmutatni.  

- Az objektum épségét védeni, a rongálásokat, lopásokat megakadályozni.  

- A szolgálat ellátását akadályozó tényezőkről időben jelentést tenni. 

- Az észlelt rongálásokat, hiányosságokat, meghibásodásokat vezetőjének jelenteni. 

- A szolgálati naplóba történt bejegyzésekről (amelyet a megbízó kijelölt képviselői tettek) 

jelentést tenni Megbízott vezetőjének, bejelentkezéskor a diszpécser szolgálatnak.   

 

A biztonsági őr jogosult: 

- Az illetéktelen személyek belépését megakadályozni, ittas vagy bódult állapotban lévő 

személyek belépését az őrzött objektum területére meghiúsítani, illetve azokat onnan 

eltávolítani.  

- Bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a rendőrség megérkezéséig a helyszínen 

visszatartani. 

- Bűncselekmény vagy elemi kár megelőzése, elhárítása érdekében a rendőrséget, 

tűzoltóságot értesíteni. 

           

A SZOLGÁLATI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS FELADATAI: 

A szolgálat feladatait az Őrutasításban, és módosításaiban, az ME 05-ben, az ISO 9001: 2001 

rendszerszabványban, a 2005. évi CXXXIII. törvényben és a munkaköri leírásban 

meghatározottak alapján végezze. 

 

A biztonsági szolgálat fő feladatai: 

- A napi átadás-átvétel során meggyőződik a rábízott eszközök, berendezési tárgyak 

meglétéről és működőképességéről.  

- Az objektum értékeire vigyázzon, védje az objektum épségét, Megbízó vagyonát. A 

rongálásokat, a károk keletkezését lehetőségeihez mérten akadályozza meg. 

- A kapott utasításokat és az utasítást adó nevét és beosztását köteles az őrnaplóban rögzíteni. 

- Rendkívüli esemény vagy károk keletkezése esetén értesítse a felettes vezetőt és Megbízó 

képviselőit.  

- Köteles ismerni az áramtalanítás szabályait, tudja a kapcsolók helyét, ugyancsak tudjon 

határozottan és gyorsan intézkedni a gáz – és vízelzárás szükségessége esetén is. 

- Jelezze a kijelölt személynek az észlelt hiányosságokat, meghibásodásokat. 

- Tartsa rendben az őrhelyiséget, azt a szolgálat ellátására alkalmas állapotban vegye, ill. adja 

át.  

- Óránként telepbejárás, szemle elvégzése, az őrnaplóban dokumentálása. 
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A vagyonőri szolgálat célja 

A megbízó (Ajánlatkérő) bicskei hulladék-feldolgozójának építési munkálatainak vagyon- és 

biztonságvédelmi, és egyes üzemeltetési feladatainak biztosítása. A megbízó, illetve 

munkatársai távollétében képviselni a társaság érdekeit, és segíteni céljaik elérését. 

Fő célja, hogy folyamatosan az egész telep ellenőrizve legyen. A járőrszolgálat lényege, hogy 

a járőrözés során folyamatosan figyelemmel kísérjék a telepen történő változásokat és 

történéseket. Az eltérések és történések folyamatosan nyomon követése, és a nem kívánt 

események észlelése és megelőzése. 

 

 

A szolgálat által ellátott főbb feladatok 

- Az objektum vagyonvédelmi feladatainak ellátása. Az objektum őrzése, illetéktelen 

személyek bejutásának megakadályozása, és onnan a társaság vagyontárgyainak 

illetéktelenek által történő kivitelének, eltulajdonításának megakadályozása. 

- A megbízó által kialakított működési rend betartatása, és betartása. 

- a telephelyen tartózkodók mozgásának, tartózkodásának szabályszerűségét, annak 

érdekében, hogy nem engedélyezett, illetve tiltott tevékenységet ne folytathassanak; 

- a telephely összes vagyontárgyának és a területen ideiglenesen tárolt anyagok 

felügyelete, illetve ezek eltulajdonításának lehetőség szerinti megakadályozása 

- a telephelyre vonatkozó tűzvédelmi előírások, a dohányzás szabályainak betartatását, a 

tűzesetek megakadályozása érdekében teendő intézkedések, és rendszabályok 

betartását; a telepre vonatkozó munkarend betartatása balesetmegelőző intézkedések. 

- a telephely közlekedési rendjére vonatkozó előírások betartását illetve betartatását 

- szeszesitalnak a telephelyre történő bevitelének megakadályozását, szeszesital 

fogyasztás felfedését, és megakadályozását, illetve alkoholos állapotban az 

objektumban való tartózkodás tiltására vonatkozó rendelkezésék betartását. 

- a szabályok megsértésére vonatkozó észrevételekről soron kívül tájékoztatni, illetve az 

érintett személyt figyelmeztetni kell. 

- A telepre érkezők útbaigazítása, munkavégzésük felügyelete 

- A telep kulcskészletének kezelése 

- Riasztó és kamera rendszer használata 

- egyes üzemeltetési feladatok egyeztetést követően 

 

Be-és kiléptetés, ellenőrzés 

- Saját alkalmazottak be- és kiléptetése 

- Látogatók be és kiléptetése betartandó szabályokról való tájékoztatása 

- Gépkocsik ki és beléptetése, ellenőrzése, szállított anyagok ellenőrzése 

- Mentők, Tűzoltók, Rendőrök be- és kiléptetése 

- A telepre kizárólag a Megbízó engedélyével lehet belépni. 

- A ki-be lépők nevének, személyi ig. számának ellenőrzése és az adatok rögzítése az 

őrnaplóban. Az őrnapló másolatát az Megbízott (Ajánlattevő) köteles hetente a tárgyhót 

követő keddig Megbízónak (Ajánlatkérőnek) megküldeni. 

 

Intézkedés rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

 

Tűzeset: észlelés, megfelelő személyek/szervek értesítése, oltás megkezdése 

Személyi sérüléses baleset: észlelés, megfelelő személyek értesítése 
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Rosszullét, hirtelen betegség: észlelés, megfelelő személyek értesítése 

Gépészeti rendellenesség, meghibásodás esetén: észlelés, megfelelő személyek értesítése, 

kárelhárítás 

Bűncselekmény esetén: észlelés, megakadályozás, megfelelő személyek értesítése, intézkedés 

Bombariadó vagy levélbomba gyanúja esetén teendő intézkedések: észlelés, megfelelő 

személyek értesítése 
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ELŐTERJESZTÉS 

A DUNA – VÉRTES KÖZE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

TÁRSULÁS  

2021. DECEMBER 15-EI ÜLÉSÉRE 

 

 

 

Tárgy: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben kezelt 

hulladékok 2022. évi Hulladékkezelési Díjának meghatározása 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Marx Ernő 

 elnök 

  

Előkészítő: GFSZ Nonprofit Kft.  
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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Társulás és az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018.07.04-

én, a megvalósult hulladékkezelő létesítmények és eszközök (Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer) üzemeltetési feladatainak, valamint a települési szilárd hulladék kezelésére 

vonatkozó feladatok ellátására megkötött szerződés (továbbiakban: Üzemeltetési Szerződés) 

rendelkezik az Üzemeltető által a közszolgáltatók felé felszámított hulladékkezelési díjról 

(kapudíj), annak mértékéről és számítási módjáról.  

 

A hulladékkezelési díjnak kell fedezetet nyújtania az Üzemeltetési Tevékenység során a 

hulladékkezelés ellátásával összefüggésben felmerült valamennyi költségre. Ez a díj magába 

foglalja a Társulásnak fizetett Bérleti díjat, és az Üzemeltető által a Társulástól átvett 

eszközökön túlmenően biztosított eszközök (Saját Eszközök) amortizációját is. A 

hulladékkezelési díj az Üzemeltetési szerződés értelmében egységesen kerül megállapításra és 

alkalmazásra a Társulás tagönkormányzatai területén közszolgáltatási tevékenységet végző 

közszolgáltató által beszállított vegyes és szelektív hulladék kezelésére.  

 

A hulladékkezelési díjat 2020-tól évente legfeljebb egy alkalommal lehet módosítani a 

szerződésben meghatározott díjképlet szerint az Üzemeltető által a megelőző év szeptember 30-

ig benyújtott javaslata alapján. 

 

A Társulás a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig határozatban dönt a hulladékkezelési 

díj módosítására vonatkozó üzemeltetői javaslatról. Legutóbb a Társulás a 24/2020. (XII. 15.) 

számú határozatában döntött a hulladékkezelési díj módosítására vonatkozó üzemeltetői 

javaslat elfogadásáról, annak 2021. évben történő alkalmazásáról. A határozat értelmében a 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által megállapított - a Duna-

Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerbe 2021. évben beszállításra kerülő 

hulladékokra vonatkozó - hulladékkezelési díj az Üzemeltető javaslata alapján (a 2021. évre 

24.550,- Ft/tonna + ÁFA) elfogadásra került. Azonban, a döntést követően megjelent a 

koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, melynek 

értelmében a 2021. évre a Társulás által már jóváhagyott kapudíjat Üzemeltető mégsem 

alkalmazhatta. 

A 2022-ben alkalmazandó hulladékgazdálkodási díjra vonatkozóan Üzemeltető 2021. 

szeptember 30-án javaslatot nyújtott be (1.sz. melléklet). A javaslatot a Társulás által megbízott 

hulladékgazdálkodási szakértő is elemezte. 

 

Az Üzemeltető díjjavaslata több változatra is kitér. 
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1. „A” verzió: A 2020. évi lezárt üzleti év alapján kalkulálva.  

 

A tömegre vetített díj meghatározásánál az Üzemeltető a 2020. évben a rendszerbe összesen 

bekerülő 76 140 t/év hulladék kezelésével számolt.  Ebből a mechanikai előkezelőműbe 59 348 

tonna került beszállításra, amely – bár több, mint az előző évi - még mindig nem éri el a 

létesítmény 70 ezer tonna/év névleges kapacitását.  

 

Az Üzemeltető külön megemlíti, hogy az inflációt meghaladó 8,5%-os béremelést hajtott végre 

a szükséges munkaerő biztosítása érdekében. 

 

További jelentős költségként rögzíti a Társulásnak fizetett bérleti (használati) díj összegét, 

amely a szerződés szerinti „Díjpolitikának” megfelelően a 2019-es 180 MFt-ról 350 MFt-ra 

emelkedett, 2018-as árbázison.  

 

Az Üzemeltető által javasolt nettó kapudíj az Üzemeltetési Szerződésben rögzített kalkulációs 

séma alapján ezen verzióban:  

24.266 Ft/t 

 

2. „A2” verzió: A 2021. I. félévi tény költségeket, ráfordításokat az egész évre kivetítve, KSH 

árindexszel és a 2022-es bérleti díjjal kalkulálva.  

 

A korrigált, 2021-re vonatkozó már megkötött szerződések, bérmegállapodások miatti, az 

inflációt jelentősen meghaladó költség mellett 2022-ben is jelentősen – 560 MFt-ra – nő a 

bérleti díj. 

 

Ezen kalkulációs módszer szerint az Üzemeltető által javasolt nettó kapudíj: 

28. 553 Ft/t 

 

3. Az Üzemeltető javaslata arra is kitér, hogy a 603/2020.(XII.18.) Korm. rendelet 

megakadályozta a 2021-es évre kalkulált díj bevezetését, nem volt lehetőség a szükséges 

mértékű díjemelésre. (Mindeközben a költségek jelentősen emelkedtek 2021-ben.)  

 

Üzemeltető a Társulásnak írt levelében javasolja - hivatkozással a 603/2020.(XII.18.) Korm. 

rendeletre, amely szerinte nem teszi lehetővé a kapudíj sem 2021-ben sem 2022-ben történő 

emelését - a 2022-ben fizetendő kezelési díj jelenlegi (2020-as) értéken tartását. Emellett a 

működési költségek fedezetének biztosítása érdekében javasolja a Szerződés szerint bérleti díj 

csökkentését a 2018-as bázison számított 560 MFt-ról 139 MFt-ra, oly módon, hogy a Társulás 

ennek megfelelően csökkentse a pótlási fedezetet. 

 

A pótlási fedezet tervezett feltöltése a Társulás törvényi kötelezettsége, ettől eltérni, a feltöltési 

ütemet, az évente megképzendő pótlási fedezet összegét csökkenteni nem lehet. Fontos 
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rögzíteni, hogy már megkezdődött a lerakó második kazettájának használata, mely betelésének 

idejére szükséges a lerakó bővítése. A bérleti díjból megképzendő pótlási fedezet ennek 

finanszírozását is szolgálja, ezáltal a pótlási fedezet megképzése nem halogatható, a bérleti díj 

mértéke nem csökkenthető. (2. sz. melléklet)  

A működés finanszírozását a Koordináló Szervezet által fizetett szolgáltatási díjnak kell 

fedeznie, amelynek fedezetet kell nyújtania a közszolgáltató által használt, a Társulás 

tulajdonában lévő eszközök pótlására is. 

 

Mindezek alapján az Üzemeltető azon javaslata, hogy a Társulás jelentősen csökkentse a bérleti 

díjat nem elfogadható. Ugyanakkor a Társulás alapvető érdeke, hogy az Üzemeltető képes 

legyen kigazdálkodni a jelentősen növekedő bérleti díjat az egyre növekvő egyéb költségek 

mellett is. Az Üzemeltetési Szerződés 6.8. pontja alapján év közben a díjmódosításra akkor van 

lehetőség, ha év közben jelentős jogszabályi változások történnek. Mint ahogy azt fent is 

jeleztük, 2020. december 18-án hatályba lépett kormányrendelet értelmében jelentős 

forráskiesést szenvedett az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 

hulladékkezelési díj befagyasztása miatt. A jogszabály várhatóan hatályon kívül helyezésre 

kerül 2022. január 1-jétől, ezért a Kft.-nek lehetősége van magasabb díj alkalmazására, mint a 

2020-as árszint. 

 

Mindezek alapján, figyelembe véve a Kft. számításait, a jelen előterjesztésben a Társulási 

Tanács elé terjesztett javaslat a 2022. évi hulladékkezelési díjra az Üzemeltető által benyújtott 

kalkuláció alapján  

 

maximálisan 28.553 Ft/t + ÁFA 

 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és 

a határozati javaslatban foglaltakról döntést hozni szíveskedjen! 

 

Tatabánya, 2021. december 1. 

         Marx Ernő 

              elnök 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Üzemeltető díjjavaslata 

2. sz. melléklet: Díjpolitika szerinti bérleti díj, pótlás 

3. sz. melléklet: Pótlási céltartalék számla 2015-2022. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

…………/2021 (XII. ….) sz. Határozat 

A Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben kezelt hulladékok 

2022. évi Hulladékkezelési Díjáról 

 

A Társulási Tanács hozzájárul, hogy amennyiben a 2022. január 1-jét követően hatályos 

jogszabályok lehetővé teszik, úgy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszerbe 2022. évben beszállításra kerülő hulladékok után a hulladékkezelési díjat az 

Üzemeltető NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfeljebb 

28.553 Ft/t + ÁFA 

összegben állapítsa meg. 

 

Határidő: 2021. december 15. 

Felelős: Marx Ernő elnök 

 



1.sz. melléklet
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3. sz. melléklet 2022-es kapudíj javaslathoz

Duna Vértes KEOP Pótlási terv 2017

Tv. Szerinti minimális 

ÉCS (Ft/év)

Átlagos pótlási fedezet 

élettartam szerint (Ft/év)

Létesítmények TBRHK 438 755 796 241 894 121
Mechanikai előkezelő 104 250 000

Válogató 25 487 500

Depó 55 013 523

Egyebek 57 143 098

Csákvár hulladékudvar 2 009 545 2 009 545

Kisbér hulladékudvar 1 729 027 1 729 027

Nyergesújfalu hulladékudvar 2 120 284 2 120 284

Tatabánya, Búzavirág hulladékudvar 866 887 866 887

Pilisvörösvár hulladékudvar 1 842 835 1 842 835

Szentendre átrakó 20 498 206 20 498 206

Járművek 58 868 000 58 868 000

Gépek-Eszközök 33 732 000 27 276 667

Gyűjtőpontok 750 000 750 000

Edényzet 11 399 843 5 819 171

Bútor 2 100 476 2 100 476

Informatika 2 633 400 1 995 000

ÖSSZESEN 577 306 299 367 770 220

Eltérés 209 536 080

2 574 391 540

Ü.Sz. szerint NHSZ-VV javaslat

265 436 000

207 000 000

459 000 000 61 728 000

931 436 000 534 164 000

Hiány -1 642 955 540 -2 040 227 540

2021.10.25 Készítette: Martin Attila

2022-ig fizetett bérleti díjból megképzett pótlási céltartalék

2020-ig fizetett bérleti díjakból 2021-ig megképzett fedezet

2016-2022-ig (7 év) elvben megképzendő pótlási fedezet élettartam szerint (Ft)

Duna-Vértes Társulás pótlási céltartalék 2015-2022-ig

2021-ben fizetett bérleti díjból 2022-ban tervezett pótlási befizetés 

2022-ben fizetett bérleti díjból 2023-ban tervezett pótlási befizetés 
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I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási TársulásAjánlatkérő 
neve:

Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálatKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001443132021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás

16763407211

Fő Tér 6.

Tatabánya HU212 2800

Szücs Tamás

drszucstamas@gmail.com +36 209715868
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II.1) Meghatározás

79710000-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001443132021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001443132021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001443132021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység:

Hulladékgazdálkodás

Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

Formaruhás biztonsági őrrel 24 órás folyamatos őrzés-védés ellátása a Bicskei Hulladék feldolgozó területén, és a Bicskei Hulladék 
feldolgozó őrzésvédelmi és diszpécseri munkái  
 
Feladat:  
 
Az objektum területén diszpécser és őr igénybevételével a terület külső behatolás elleni védelme, a károkozások megakadályozása, 
beléptetés, elemi csapás vagy bármilyen egyéb kár bekövetkeztének megakadályozása, az ezekkel kapcsolatos intézkedések 
megtétele. Az őrzésvédelmi feladat kiterjed a telephelyen található objektumok és a bennük elhelyezett gépekre, berendezésekre és 
az ott tárolt mobil eszközökre, a létesítmény vízgépészeti eszközeire is.  
 
Felelős őrzés kizárólag az átadott értékekre vonatkozik. 
 
A biztonsági őr felszerelése: formaruha, kitűző, támadás elhárítási eszközök, mobiltelefon, lámpa, hasábrádió. 
 
Ajánlatkérő igénye esetén (írásban közölt, az aktualitást megelőző 24 órával korábban) a nyertes Ajánlattevővel megkötendő 
szerződében foglalt feltételekkel további őrlétszám biztosítása. 
 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU212 Komárom-Esztergom

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

79713000-5

79710000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A feladat műszakilag és jogilag is egységes egészet képez (egy ingatlan őrzése, folyamatos 24 órás szolgálatban)

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

79713000-5

Szolgáltatás megrendelés

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére formaruhás biztonsági őrrel 24 órás folyamatos őrszolgálat 
ellátása a Bicskei Hulladék feldolgozó területén, és a Bicskei Hulladék feldolgozó őrzésvédelmi és diszpécseri munkái.

Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat

Bicskei Hulladék feldolgozó területén (Bicske, 0121/6 hrsz.)
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A II.2.7. pontban meghatározott időtartam csupán technikai jellegű információ, a felhívás EKR-ben történő rögzítését és feladását 

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

9Nettó ajánlati ár (Ft/hó)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A vagyonvédelmi feladatok ellátását Ajánlattevő köteles önállóan, illetve alkalmazottak igénybevételével ellátni, a vonatkozó 
jogszabályoknak és szakmai szabályoknak eleget té-ve. A teljesítés során Ajánlattevőnek különös figyelemmel kell lennie a vállalkozás 
kere-tében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabá-lyairól szóló 2005. évi CXXXIII. Tv. 
továbbá a Szakmai Kamara által kiadott szakmai irányelvek és az etikai szabályzat rendelkezéseire, ezeken kívül az Őrutasításban 
rögzítettekre.  
 
Ajánlattevő köteles Őrnaplót vezetni. Köteles Ajánlatkérő helyi képviselőjét, illetve arra kijelölt munkatársát az Őrnaplóban 
tájékoztatni, ha rendkívüli esemény vagy más ok miatt Ajánlatkérő intézkedése válik szükségessé. 
 
Ajánlattevő alkalmazottai kötelesek pontosan, a feladat ellátására alkalmas állapotban megjelenni a munkahelyen. Az alkalmazottak 
formaruhával, felszereléssel való ellátása és a munkahelyre történő szállítása Ajánlattevő feladata, ennek költségei őt terhelik.  

Igen

Igen

M/1 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet gyakorlati 
ideje (min 0-max 24 hó)

1

Nem

Igen

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

A Kbt. 114.§ (2) bek. alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek,az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni, azok tételes igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra történik. 
 
M/1. Mutassa be azon szakemberét, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakmai tapasztalatot bemutató szakmai önéletrajz csatolása 
mellett a tevékenység személyes végzésére jogosító, rendőrség által kiállított hatósági igazolvány egyszerű másolatának csatolásával 
/321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/. 
Gyakorlati idő körében a munkakezdést és befejezés idejét év és hónap megadásával kell ismertetni. Csak a teljes hónapok kerülnek 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt nem ír elő

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt nem ír elő

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően – EKR 
szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ajánlatkérő döntése értelmében nem kívánja 
alkalmazni a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezést. Amennyiben a gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti helyzet fennáll, ajánlatkérő a gazdasági szereplőt az eljárásból kizárja. 
 
A Kbt. 67. § (4) bek. szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint az Ajánlattevőnek – EKR szerinti 
elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezetek nem állnak az eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt. 
 
A 321/2015. Korm.rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
 
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az Ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 
 
Öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. § szerint. 
Az EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat közös Ajánlattevők,valamint alkalmasságot igazoló szervezetek 
képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére figyelemmel.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire 
nézve a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

szolgálja. 
 
Ajánlatkérő határozatlan időre szóló szerződést kíván kötni.
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

IgenA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő nemköveteli meg és  teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés 
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
A nyertes ajánlattevő a teljesítés során számla benyújtására havonta utólag jogosult, minden hónap 10. napjáig. A számla 
benyújtásának feltétele ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás. 
 
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése irányadó, a kifizetés a számla 
Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik. 
Ajánlatkérő pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 
 
Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés és súlyos szerződésszegés a személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása kapcsán a 
következő esetek, melyek nettó 50.000,-Ft hibás teljesítési kötbér fizetését vonják maguk után: 
a) Nem megfelelő színvonalú, hanyag, a szolgálati utasítást súlyosan megszegő munkavégzés,  
b) A Megbízott személyzetének szolgálat ellátásra alkalmatlan állapotban való munkavégzése (különösen, de nem kizárólagosan: 
alkoholos állapot, kábítószer hatása alatti munkavégzés); 
c) A szerződés pontjaiban vállalt szakmai kötelezettségek nem megfelelő teljesítése (szakképzetlen személyzet, munkaerő 
pótlásának elmaradása stb.). 
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése nyertes ajánlattevő érdekkörére visszavezethető okból meghiúsul 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke nettó 4.000.000,-Ft.  
Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbéren felüli kárát nyertes ajánlattevővel szemben érvényesíti.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

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

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M/1: Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a tevékenység személyes végzésére 
jogosító, rendőrség által kiállított hatósági igazolvánnyal rendelkező szakemberrel, aki épület őrzés területen 
legalább 1 év szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

értékelésre. A munkavégzés(ek) során jelzett átfedés idejét (ey hónap alatt több megbízó részére végzett tevékenység) Ajánlatkérő 
csupán egyszer veszi figyelembe.

Nem

Nem

Nem

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 22/2006.(IV.25.) BM rendelet

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

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

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

11:00

HU
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VI.1-3) Kiegészítő információk

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

30

ekr.gov.hu

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Fordított arány az ár szempont és egyenes arány a minőségi szempont esetében. Részletesen a dokumentációban
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1. AK térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlattevők 
rendelkezésére a  https://ekr.gov.hu címen. A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése. 
2. Csatolandó Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
3. Csatolandó Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata Nemleges nyilatkozat esetén is. 
4. Ajánlathoz csatolandó az Ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását 
igazoló aláírási címpéldánya, aláírás-mintája. 
5. Változásbejegyzési eljárás. tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő eljárás esetén 
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, ésaz érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás. 
6. Alkalmassági feltételek, igazolási módjuk a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak. 
7. Nyertes ajánlattevőnek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvény 5. §-ában rögzítetteknek megfelelően –figyelemmel a 22/2006. (IV.25.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésében részletezett tartalmi 
elemekre- felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (minimum 10.000.000, 
- Ft/kár és minimum 30.000.000,- Ft/év). 
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
9. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek, a 2005. évi 
CXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 22/2006.(IV.25.) BM rendelet, és a Ptk. szabályai irányadóak. 
10. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, azt az 
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben 
nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, Ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus,pdf formátumú másolatának 
csatolását írja elő. 
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem kívánja alkalmazni (Kbt.75.§ (6) bekezdés). 
12. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetén újabb hiánypótlás 
elrendelésére nincs lehetőség. 
13. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése 
szerinti összes adatot. 

VI.3.9) További információk:

NemAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
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I .  Á L T A L Á N O S  I N F O R M Á C I Ó K  

1. AJÁNLATKÉRŐ 

Név: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Székhely:  2800 Tatabánya, Fő tér 6. 

2. AZ ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE 

„Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat” 

 

A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.), valamint a Kbt. 198. §-ában foglalt felhatalmazás alapján közzétett 

végrehajtási rendeletekben foglaltak, különösen az elektronikus közbeszerzés részletes 

szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 

19.) Kormányrendelet) és a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének 

sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletszerint kerül lebonyolításra. 

 

A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerint kerül lefolytatásra, 

figyelemmel a Kbt. 22. § (5) bekezdés b) pontára is. 

3. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

Határidő: Az Ajánlati felhívás IV.2.2. pontja szerint 

4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Az ajánlati felhívás I.3. pontjában meghatározott cím. 

5. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA 

Helye: Az ajánlati felhívás IV.2.7. pontjában meghatározott cím. 

 Időpontja: Az Ajánlati felhívás IV.2.2. pontja szerint 

6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS 

A közbeszerzési dokumentumok vagy az ajánlati felhívás pontosítását igénylő ajánlattevő – 

a Kbt. 56. §-ában előírtakra figyelemmel – az ajánlati felhívás I.3. pontjában meghatározott 

címen írásban fordulhat kiegészítő információért 

A kiegészítő információt az ajánlattevők a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdés szerinti időben 

kérhetnek.  

7. A DOKUMENTUMOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza a dokumentumok valamennyi előírását. 

Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában nem adja meg az összes, az ajánlati felhívásban és a 

dokumentumokban kért információt, illetve amennyiben a benyújtott ajánlata nem felel meg 

mindenben az ajánlati felhívásban és a dokumentumokban előírtaknak, ez minden 

vonatkozásban ajánlattevő kockázata és az ajánlata érvénytelenségét eredményezheti. 

Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa az összes dokumentumot –

különösen annak mellékleteit átvételkor. Ajánlattevőnek meg kell győződnie arról, hogy a 

dokumentumokban lévő információk a hiánytalan ajánlat megtételéhez elegendőek-e, illetve 

van-e szüksége kiegészítő információra. 
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Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt sem 

részben, sem egészben nem igényelheti vissza, és térítést az ajánlatáért vagy annak 

elkészítéséért nem kérhet. 

Ajánlatkérő kijelenti, amennyiben a közbeszerzési dokumentumok és az ajánlati felhívás 

tatalma között időpontok vagy bármely más tekintetben eltérés mutatkozna, az ajánlati 

felhívás szövegét kell irányadónak tekinteni. 

 

Ha a jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták között 

található vonatkozó iratmintát kell felhasználni, és megfelelően kitöltve az ajánlathoz 

mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más dokumentum 

is mellékelhető, kivéve azt az iratmintát, amely kizárólag az EKR-ben rendszeresített 

elektronikus iratminta alapján nyújtható be.  

 

A dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, 

vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap 

nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata 

formájában. 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló 

okiratnak (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) 

elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 

teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek (elektronikus aláírás alkalmazása 

kötelező ezen dokumentumok esetében). 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a Kbt., vagy annak végrehajtási rendelete 

valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 

19.) Kormányrendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 

 

Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a https://ekr.gov.hu 

címen közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé teszi. 

 

Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként 

hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet Ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában 

köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

8. A DOKUMENTUMOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

Jelen közbeszerzési dokumentumokat a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok 

oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy 

egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos kifejezetten nem járul 

hozzá jelen dokumentumok bármilyen formában – változatlan vagy módosított – formában 

történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül. 

9. AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK 

9.1. Az eljárás során használt nyelv 

Az ajánlat kidolgozása, valamint az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők közötti 

mindennemű kapcsolattartás kizárólag magyar nyelven történik. Amennyiben az 

ajánlathoz csatolt okiratok bármelyike idegen nyelven került kiállításra, ajánlattevő köteles 

az adott dokumentum felelős magyar fordítását is jelentkezéséhez csatolni. Amennyiben a 

magyar és az idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, a magyar változat az 
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irányadó. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 

felelős fordítását is köteles elfogadni. 

9.2. Az ajánlathoz csatolt igazolásokról 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégokmányokban foglaltakhoz képest van-

e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált – és így a cégokmányokban nem szereplő 

– változásbejegyzési kérelme. Erre vonatkozó pozitív tartalmú nyilatkozat esetén 

ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 

annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában – kifejezetten és az 

EKR-ben erre szolgáló funkcióval elkülönített módon– közölt üzleti titok nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja, de az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, 

amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan 

sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket, valamint 

a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, 

címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, 

megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely 

a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – 

a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az 

árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 

nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 

nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 

tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 

engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Ajánlattevő köteles 

ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy ajánlata tartalmaz-e üzleti titkot (ha igen, 

akkor az ajánlat mely részében).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I I .  A Z  A J Á N L A T O K  B E N Y Ú J T Á S A  

1. AZ AJÁNLATOK FORMAI ELŐÍRÁSAI 

Az ajánlat benyújtása elektronikusan történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint. 

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő valamennyi, az ajánlat részeként 

csatolandó dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.   

Az ajánlatot elektronikus okiratként, cégszerűen aláírt példányban – az EKR-ben kitöltendő 

dokumentumok kivételével – teljes terjedelemben, írásvédett (nem szerkeszthető, pdf), de 

jelszóval nem védett formátumban kell benyújtani az EKR jelen eljárásra vonatkozó 

elektronikus felületén (https://ekr.gov.hu).A tételes árlista szerkeszthető formátumban (word 

vagy excel) is benyújtandó! 

Ahol a Kbt. vagy az ajánlatkérő valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 

benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az 

adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a 

papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 

Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a 

nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is. Az olyan nyilatkozat, 

amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 

garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként 

feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 

követelményeinek. 

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre 

jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult 

személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

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. 

Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 424/2017. (XII. 19.) 

Kormányrendeletben előírt informatikai követelményeknek és az Ajánlatkérő számára nem 

olvasható, illetve jeleníthető meg, Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő az érintett 

dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár 

el. 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 

jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 

jeleníthető meg, Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőt az ajánlat olvashatóságához és 

megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. 

Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatok a következők 

(tartalomjegyzék): 

 

 Igazolás, nyilatkozat megnevezése 

1.  Felolvasólap (elektronikus űrlapként) 
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2.  Ajánlati nyilatkozat (elektronikus űrlapként) 

3.  Közös ajánlattevők megállapodása (konzorciális szerződés) (adott esetben) 

4.  Aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás (utóbbi adott esetben) 

5.  Nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján (elektronikus űrlapként) 

6.  Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (elektronikus űrlapként) 

7.  Nyilatkozat üzleti titokról (elektronikus űrlapként) 

8.  Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja 

tekintetében 

9.  Szakmai Önéletrajz 

 

2. AZ AJÁNLATOK TARTALMA 

2.1. Felolvasólap 

Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében előírtakra figyelemmel a felolvasólapon 

szereplő adatok kerülnek felolvasásra, illetve a bontási jegyzőkönyvben rögzítésre. Lásd jelen 

közbeszerzési dokumentum 1. sz. mellékletét. 

2.2. Ajánlati nyilatkozat 

Lásd jelen közbeszerzési dokumentum 2. sz. mellékletét. 

2.3. Aláírási címpéldány és meghatalmazás 

Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, 

illetve annak mellékleteit  

- ajánlattevőként,  

- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására támaszkodva kíván ajánlattevő az 

alkalmassági feltételeknek megfelelni 

aláíró érvényes aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti ügyvéd 

vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati példányát. 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől 

származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 

meghatalmazását is csatolni kell, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 



I I I .  A Z  A J Á N L A T O K  É R T É K E L É S E  

1. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás 

időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az 

EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. 

A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató 

része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által 

meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább 

százhúsz percig, vagy 

b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – 

üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig 

nem elérhető. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti 

adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, 

ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek – az ajánlattevők 

részére elérhetővé teszi. 

2. ÉRTÉKELÉS 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására, valamint a döntés előkészítésére Bíráló Bizottságot 

hoz létre. 

3. A KBT. 76. § SZERINTI ÉRTÉKELÉS SZEMPONTOK, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK: 

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
ajánlat elve alapján értékeli, az alábbiak szerint: 
 

6.1 Értékelésiszempontok 

 

 Szempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Ft/hó) 9 

2. M/1 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember 

többlet gyakorlati ideje (min 0-max 24 hó) 

1 

 

6.2 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

adható pontszám alsó és felső határa:  

 

0-10 

 

6.3 A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 

(6.2.) közötti pontszámot: 
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1. értékelési szempont: 

Fordított arányosítás: a legalacsonyabb értékű vállalás (ajánlati ár) a legkedvezőbb, az 

ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a 

többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 

arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet szerint 

P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin, 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. értékelési szempont 

Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az ajánlatában megnevezett, a felhívás III.1.3.M1 pontja szerinti 

szakembernek az alkalmassági szempont körében meghatározott minimum 12 hónapot 

meghaladó tapasztalatát értékeli. 

Ajánlatkérő a jelen szempont egyenes arányosítást alkalmaz (Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 

60. számában (2020.03.25.)  megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet 

A.1.ab. pontja), az alábbiak szerint: 

- a 0 hónap többlet szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 0 pontot kap; 

- a 24 vagy annál magasabb hónap többlet szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 10 pontot 

kap; 

- a 0 és a 24 hónap közötti többlet szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak 

szerint kerül meghatározásra. 

 

P = Avizsgált/Alegjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin, 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (24 hónap) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 24 hónapot elérő vagy azt meghaladó ajánlat értékelése akként történik, hogy a fenti képlet 

„Alegjobb”tagjaként Ajánlatkérő 24 hónapot alkalmaz. 

Az ajánlatban a tapasztalatot egész hónapban kell megadni, az átfedéseket Ajánlatkérő 

egyszeresen veszi figyelembe. 

 

AZ AJÁNLATTEVŐNEK A „M/1 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott 

szakember többlet gyakorlati ideje (min 0-max 24 hó)” ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT  

ESETÉBEN AZ AJÁNLATÁBAN (FELOLVASÓLAPON VAGY EGYÉB 

DOKUMENTUMBAN) KONKRÉTAN ÉS EGYÉRTELMŰEN MEG KELL JELÖLNIE 

AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN FIGYELEMBE VENNI KÉRT SZAKEMBERT! 

ENNEK ELMARADÁSA A KBT. 76. § (13) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ AJÁNLAT 

ÉRVÉNYTELENSÉGÉT EREDMÉNYEZI! 
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Az így részszempontonként kiszámított pontszámok az egyes részszempontokhoz tartozó 

súlyszámokkal részszempontonként megszorzásra, majd összeadásra kerülnek és az így 

legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 

ajánlattevőnek. 

 

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai 

szerint 

 

 

 

 

 

 



I V .  K Ö Z B E S Z E R Z É S I  M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

Formaruhás biztonsági őrrel 24 órás folyamatos őrzés-védés ellátása a Bicskei Hulladék 

feldolgozó területén, és a Bicskei Hulladék feldolgozó őrzésvédelmi és diszpécseri munkái 

 

Feladat: 

Az objektum területén diszpécser és őr igénybevételével a terület külső behatolás elleni 

védelme, a károkozások megakadályozása, beléptetés, elemi csapás vagy bármilyen egyéb kár 

bekövetkeztének megakadályozása, az ezekkel kapcsolatos intézkedések megtétele.  

Az őrzésvédelmi feladat kiterjed a telephelyen található objektumok és a bennük elhelyezett 

gépekre, berendezésekre és az ott tárolt mobil eszközökre, a létesítmény vízgépészeti 

eszközeire is. 

 

Felelős őrzés kizárólag az átadott értékekre vonatkozik. 

 

A biztonsági őr felszerelése: formaruha, kitűző, támadás elhárítási eszközök, mobiltelefon, 

lámpa, hasábrádió. 

 

Ajánlatkérő igénye esetén (írásban közölt, az aktualitást megelőző 24 órával korábban) a 

nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződében foglalt feltételekkel további őrlétszám 

biztosítása. 

 

A vagyonvédelmi feladatok ellátását Ajánlattevő köteles önállóan, illetve alkalmazottak 

igénybevételével ellátni, a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak eleget téve. 

 A teljesítés során Ajánlattevőnek különös figyelemmel kell lennie a vállalkozás 

keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Tv. továbbá a Szakmai Kamara által kiadott szakmai 

irányelvek és az etikai szabályzat rendelkezéseire, ezeken kívül az Őrutasításban 

rögzítettekre.  

 

Ajánlattevő köteles Őrnaplót vezetni. Köteles Ajánlatkérő helyi képviselőjét, illetve arra 

kijelölt munkatársát az Őrnaplóban tájékoztatni, ha rendkívüli esemény vagy más ok miatt 

Ajánlatkérő intézkedése válik szükségessé. 

 

Ajánlattevő alkalmazottai kötelesek pontosan, a feladat ellátására alkalmas állapotban 

megjelenni a munkahelyen. Az alkalmazottak formaruhával, felszereléssel való ellátása és a 

munkahelyre történő szállítása Ajánlattevő feladata, ennek költségei őt terhelik. 

 

 



V .  N Y I L A T K O Z A T M I N T Á K  

 



1. SZ. MELLÉKLET: 

 

FELOLVASÓLAP (AJÁNLATI ADATLAP) 

 

„Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat” 

elnevezésűközbeszerzési eljárásban 

-tartalmi minta, elektronikus űrlapként csatolandó- 

 

1. Az ajánlattevő adatai: 

neve: ……………… 

székhelye: ........................ 

postacíme: ........................ 

telefonszáma: ........................ 

telefaxszáma: ........................ 

e-mail címe: ........................ 

 

2. Ajánlat: 

 

1. Nettó ajánlati ár (Ft/hó) ………….. Ft/hó 

2. III.1.3.M.2.a) pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata 

(hónap, legjobb: 24 hónap) 

…… hónap  

 

 

Kelt: 

 _______________________________ 

 …………………. (cégnév) 

 ………………. 

 (cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve) 

 

 



 

2. SZ. MELLÉKLET: 

A J Á N L A T I  N Y I L A T K O Z A T  

-tartalmi minta, elektronikus űrlapként csatolandó- 

 

Alulírott………………………, mint a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám: 

………………………………….)ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott1 képviselője mint 

ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk,hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás (a továbbiakban: ajánlatkérő), mint ajánlatkérőnek a„Bicskei Hulladékfeldolgozó-

folyamatos őrszolgálat”elnevezésű közbeszerzési eljárásában az ajánlattevő 

- a teljes közbeszerzési dokumentumokat annak mellékleteivel együtt áttanulmányozta, 

- az ajánlati felhívásban közzétett és a közbeszerzési dokumentumokban leírt feltételeket teljes 

egészében elfogadja, 

- a közbeszerzési dokumentumokban ismertetetteket minden vonatkozásában kielégítőnek 

tartja, azok egyértelműek az ajánlattétel vonatkozásában. 

 

Kelt: 

 _______________________________ 

 …………………. (cégnév) 

 ………………. 

 (cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve) 

 

  

                                                 
1
A megfelelő aláhúzandó! 
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3. SZ. MELLÉKLET: 

 

N Y I L A T K O Z A T A K B T .  6 6 .  §  ( 2 )  B E K E Z D É S R E  V O N A T K O Z Ó A N  

-tartalmi minta, elektronikus űrlapként csatolandó- 

 

Alulírott ………………………, mint a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám: ………………………………….) 

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott2 képviselője mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, 

hogy Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: 

ajánlatkérő), mint ajánlatkérőnek a „Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos 

őrszolgálat”elnevezésű közbeszerzési eljárásában az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelően 

készítettükelés nyújtottuk be az ajánlatunkat. 

 

Ezúton úgy nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívás feltételeit elfogadjuk, nyertességünk esetén a 

szerződést megkötjük és teljesítjük, az általunk kért ellenszolgáltatás összege megegyezik jelen 

ajánlatunkban megajánlott összeggel. 

 

Kelt: 

 _______________________________ 

 …………………. (cégnév) 

 ………………. 

 (cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve) 

 

 

 

 

                                                 
2
A megfelelő válasz aláhúzandó! 



4. SZ. MELLÉKLET: 

N Y I L A T K O Z A T  V Á L T O Z Á S B E J E G Y Z É S R Ő L  

-tartalmi minta, elektronikus űrlapként csatolandó- 

 

Alulírott ………………………, mint a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám: ………………………………….) 

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott3 képviselője mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy 

a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: ajánlatkérő), 

mint ajánlatkérőnek „Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat”elnevezésű 

közbeszerzési eljárásában az ajánlatkérő által hozzáférhető cégokmányokhoz képest:4 

 

a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz. 

b) mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

Kelt: 

 _______________________________ 

 …………………. (cégnév) 

 ………………. 

 (cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve) 

 

  

                                                 
3
A megfelelő válasz aláhúzandó! 

4
A megfelelő rész aláhúzandó! 
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5. SZ. MELLÉKLET: 

N Y I L A T K O Z A T  Ü Z L E T I  T I T O K R Ó L  

-tartalmi minta, az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazásával csatolandó- 

 

Alulírott ………………………, mint a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám: ……………………………….) 

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott5 képviselője mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: ajánlatkérő), 

mint ajánlatkérőnek a„Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat”elnevezésű 

közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatunk6: 

 

a) üzleti titkot nem tartalmaz 

b) a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatunk következő adatai minősülnek üzleti titoknak: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 

Kelt: 

 _______________________________ 

 …………………. (cégnév) 

 ………………. 

 (cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve) 

 

  

                                                 
5
A megfelelő válasz aláhúzandó! 

6
A megfelelő rész aláhúzandó! 
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6. SZ. MELLÉKLET: 

N Y I L A T K O Z A T  A  K B T  6 6 .  §  ( 6 )  B E K E Z D É S E  T E K I N T E T É B E N  

-tartalmi minta, elektronikus űrlapként csatolandó- 

 

Alulírott ………………………, mint a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám: ……………………………………….) 

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott7 képviselője mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: ajánlatkérő), 

mint ajánlatkérőnek a„Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat”elnevezésű 

közbeszerzési eljárása során: 

 

1. Kbt. 66. § (6) bek. a) pont 

 

a közbeszerzésnek azt a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre 

jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 

rész megjelölése: ...... 

 

2. Kbt. 66. § (6) bek. b) pont 

 

a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozók: 

 

alvállalkozó megnevezése, székhelye: .... 

 

Kelt: 

 _______________________________ 

 …………………. (cégnév) 

 ………………. 

 (cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve) 

 

 
  

                                                 
7
A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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Együttműködési megállapodás* 

(adott esetben) 

 

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ez a lap a közös ajánlattevők által kötendő 

együttműködési megállapodásra cserélendő, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: 

 

▪ Nyilatkozat a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról; 

▪ Közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevő megjelölése 

 

 

 

 

 

* Csak akkor szükséges az ajánlathoz csatolni, ha ajánlattevők közösen nyújtanak be ajánlatot. 

A megállapodást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. 
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SZERZŐDÉSES VAGY ELŐSZERZŐDÉSBEN VAGY MÁS MÓDON VÁLLALT 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁT TARTALMAZÓ OKIRAT 

(adott esetben) 

 

Ezen lap helyére cserélendő a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén Ajánlattevő és a kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet között létrejött, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

kötelezettségvállalását tartalmazó előszerződés vagy szerződés vagy más igazolás, amely alátámasztja, 

hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
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KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVÁSÁRA A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE 

ALAPJÁN CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK MINTÁI 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ8 
 

„Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgálat” tárgyban 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 

  

  

 

 

A közbeszerzés tárgyához kapcsolódó területen szerzett szakmai tapasztalatok: 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Munkahely / Megbízó, időpont (év, 

hónap) 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

  

  

  

 

EGYÉB 

 

Egyéb képességek: 

Szakértelem: 

 

__________________________ 

saját kezű aláírás 

                                                 
8 Szükség esetén az önéletrajz táblázatai kiegészíthetők további sorokkal. 
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V I .  S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T  

 

 

(az ajánlathoz nem kötelező csatolni) 
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NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

"A" verzió: 2020. évi tényköltség alapján

Adatok ezer Ft-ban

Duna-Vértes

A tétel megnevezése
Mechanikai előkezelő Átrakó üzemeltetés 

Szentendre

Tatabánya lerakó Tatabánya 

válogató

Hulladékgyűjtő 

udvarok

2020.12.31 2020.12.31 2020.12.31 2020.12.31 2020.12.31 2020.12.31

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 384 227 8 338 237 655 262 907 50 644 943 771
Ebből: bérleti díj 159 589 0 123 319 79 795 0 362 703

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 150 766 4 495 79 396 125 335 27 953 387 946
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 2 267 9 1 460 1 140 141 5 017
EGYÉB 8 794 189 338 018 6 255 1 664 354 919
Összes költség E Ft 546 054 13 032 656 528 395 637 80 402 1 691 653
Kezelt mennyiségek tonna 59 349 0 52 638 4 977 6 133 76 140
Fajlagos költségek Ft/tonna 9 201 0 12 473 79 500 13 110 22 218 -                     

Díjképlet levezetése:

 Képlet elemei  Költségek (Eft) 
 2020. évi költség 

arány 
 ALAP Díjképlet 

arányai 
A 586 085               34,6% 45,0%
B 362 703               21,4% 24,0%
C 387 946               22,9% 15,0%
E 354 919               21,0% 16,0%
Összköltség: 1 691 653            100,0% 100,0%

 Képlet elemei  Mértéke 2022-re 
kA 1,299                   
kB 1,119                   
kC 0,654                   
kE 0,763                   

Ktg elemek 2018-ra:

(0,45 -1 * A * kA)/4 422 913

(0,24-1  * B  * kB)/4 422 913

(0,15-1 * C * kC)/4 422 913

(0,16-1 * E * kE)/4 422 913

( (0,45 -1 * A * kA) + (0,24-1  * B  * 

kB) + (0,15-1 * C * kC)  + (0,16-1 * E 

* kE))/4

1 691 653

Ár (fogyasztói árindex) % 2,325
Eny (elvárt nyereség) % 2,500

∑Ktg 1 774 259
Ell: 1 789 142                                   

EV (Veszteség előző évből): 73 315                           e Ft A Társaság 2020. évi vesztesége 134.829 Eft, ebből az üzemeltetésre jutó veszteség 73.315 Eft

Hm (előző évben kezelt hull. mennyisége): 76 140                           tonna

Díjképlet

Ktg= ( (0,45 
-1 

* A * kA) + (0,24
-1 

 * B  * kB) + (0,15
-1

 * C * kC)  + (0,16
-1

 * E * kE))/4 * Ár * ENy

HK= (∑ Ktg  + EV) / ∑Hm

HK= 24,27 Ft/kg

HK= 24 266                  Ft/tonna

Duna-Vértes 

összesen



NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

" A2" verzió: 2021. I. félévi adatokra építve

Adatok ezer Ft-ban

Duna-Vértes

A tétel megnevezése
Mechanikai előkezelő Átrakó üzemeltetés 

Szentendre

Tatabánya lerakó Tatabánya 

válogató

Hulladékgyűjtő 

udvarok

2022 terv 2022 terv 2022 terv 2022 terv 2022 terv 2022 terv

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 504 438 12 233 444 270 378 497 48 836 1 388 274
Ebből: bérleti díj 240 273 0 255 447 120 137 0 615 857

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 208 333 8 219 85 483 119 651 26 796 448 482
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 682 7 1 067 5 811 72 8 639
EGYÉB 8 781 225 398 706 5 886 832 414 431
Összes költség E Ft 723 235 20 684 929 526 509 845 76 537 2 259 827
Kezelt mennyiségek tonna 76 397 0 63 553 5 142 7 072 85 576
Fajlagos költségek Ft/tonna 9 467 0 14 626 99 154 10 822 26 407 -                     

Díjképlet levezetése:

 Képlet elemei  Költségek (Eft) 
 2021. évi költség 

arány 
 ALAP Díjképlet 

arányai 
A 781 056               34,6% 45,0%
B 615 857               27,3% 24,0%
C 448 482               19,8% 15,0%
E 414 431               18,3% 16,0%
Összköltség: 2 259 827            100,0% 100,0%

 Képlet elemei  Mértéke 2022-re 
kA 1,302                   
kB 0,881                   
kC 0,756                   
kE 0,872                   

Ktg elemek 2018-ra:

(0,45 -1 * A * kA)/4 564 957

(0,24-1  * B  * kB)/4 564 957

(0,15-1 * C * kC)/4 564 957

(0,16-1 * E * kE)/4 564 957

( (0,45 -1 * A * kA) + (0,24-1  * B  * 

kB) + (0,15-1 * C * kC)  + (0,16-1 * E 

* kE))/4

2 259 827

Ár (fogyasztói árindex) % 2,325
Eny (elvárt nyereség) % 2,500

∑Ktg 2 370 177
Ell: 2 390 059                                   

EV (Veszteség előző évből): 73 315                           e Ft A Társaság 2020. évi vesztesége 134.829 Eft, ebből az üzemeltetésre jutó veszteség 73.315 Eft

Hm (előző évben kezelt hull. mennyisége): 85 576                           tonna

Díjképlet

Ktg= ( (0,45 
-1 

* A * kA) + (0,24
-1 

 * B  * kB) + (0,15
-1

 * C * kC)  + (0,16
-1

 * E * kE))/4 * Ár * ENy

HK= (∑ Ktg  + EV) / ∑Hm

HK= 28,55 Ft/kg

HK= 28 553                  Ft/tonna

Duna-Vértes 

összesen



Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2800 Tatabánya, Fő tér 6. 

Tel/Fax.: 06-34-785-580 

e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu 

 

 

 

 

Meghívó 
 

 

A Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 

 

2021. december 15. szerda 10:00 órakor tartandó ülésére 

 

 

Helye: Tatabánya, Polgármesteri Hivatal, I. emeleti új tanácsterme (bejárat a tanácsteremi 

szárny lépcsőháza felől)  

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben kezelt 

hulladékok 2022. évi Hulladékkezelési Díjának meghatározása 

2. Döntés a bicskei hulladékgazdálkodási létesítmény őrzés-védési feladatainak 

közbeszerzéséről 

3. Egyebek 

 

 

 

Tatabánya, 2021. december 3. 

 

 

 

 Marx Ernő  

       elnök 
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