Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására
MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító
számmal rendelkezik:
AK08369
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés
szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 7. § (1) bekezdés
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Kbt. Második rész XV. fejezet szerinti tárgyalásos eljárás
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:
nettó 1.373.276.500 Ft
e) annak megjelölését, hogy a kérelem a TED-en történő hiánypótlást kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a
körülményt is:
Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését
kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2016.11.15
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény
ellenőrzését:
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy
mentességre jogosult, ennek közlését:
Egyéb közlemény:
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Vértesi Erőmű Zrt.

Nemzeti azonosítószám:
AK08369

Postai cím:
külterület hrsz - 0718/10
Város:
Oroszlány

NUTS-kód:
HU212

Postai irányítószám:
2840

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Ferman József

Telefon:
+36 34360255

E-mail:
ferman@vert.hu

Fax:
+36 34360882

file:///D/Vértesi Erőmű Zrt/VERT weblap/20190605 Közbesz 1/hird_13806_2016.html[2019. 06. 06. 6:58:59]

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.vert.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.vert.hu
I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
www.ratkynet.com/kozbeszerzes (URL)
( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
( ) a fent említett cím
(x) másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Ady Endre utca 19. A.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

Kapcsolattartó személy:
Dr. Miklós Katalin

Telefon:
+36 16312294

E-mail:
kozbeszerzes@ratkynet.hu

Fax:
+36 13502394

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe: (URL) www.ratkynet.com
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
[ ] elektronikusan: (URL)
( ) a fent említett címre
(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Ady Endre utca 19. A.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

Kapcsolattartó személy:
dr. Miklós Katalin

Telefon:
+36 16312294

E-mail:
kozbeszerzes@ratkynet.hu

Fax:
+36 3502394

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe: (URL) www.ratkynet.com
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[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők.
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen:
(URL)
I.6) Fő tevékenység
( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Vasúti szolgáltatások

(x) Villamos energia

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Víz

( ) Egyéb tevékenység:

( ) Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Zagytér rekultivációs szolgáltatás beszerzése a Vértesi Erőmű Zrt. részére II.
ütem.”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 90722100-5
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: A rekultivációt a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni, attól eltérés nem
lehetséges. A rekultiváció megvalósítására rendelkezésre álló fedezet felhasználhatósága időben korlátozott, továbbá a
rekultivációt követően azonnal napelempark épül fel a rekultivált területen, e határidők betartása érdekében e beszerzés a
307/2015.(X.27.) Korm. rend. 7.§ (1) bek. szerint kerül lefolytatásra.
E beszerzés tárgya a teljes rekultivációra vonatkozó egységes terv II. részének megvalósítása.
A rekultiváció II. ütemében is van a hulladéktesttel közvetlen kapcsolatban elvégzendő műszaki feladat: a zagycsövek alatt és az
utak nyomvonalán nincs fedőréteg.
A szerződéskötést követő 15 napon belül kell benyújtani az organizációs tervet, ezt követően azonnal engedélyköteles
tevékenységet - pernye előkezelést - kell folytatni. A 439/2012. Korm. rend. szerinti hulladékgazdálkodási engedélyt az
ajánlattevő legkésőbb a végső szakmai ajánlatával együtt köteles benyújtani.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
Ajánlatok ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak egy részre nyújthatók be
[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda
szerződéseket:

II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Zagytér rekultivációs szolgáltatás beszerzése a Vértesi Erőmű Zrt. részére, II.
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Rész száma: 2

ütem
II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy
90513000-6
További tárgy(ak) 90715200-4
71245000-7
45247112-8
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU212 A teljesítés fő helyszíne: Oroszlány, a Vértesi Erőmű zagytere, 1,és 3. kazettája
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A feladat a Vértesi Erőmű Zrt. oroszlányi zagyterének 1. és 3. kazettája tekintetében a 6818/2013. számon kiadott, és a 234-13/2015.számú határozattal módosított, a zagytér, mint B1b típusú szilárd hulladék lerakó
rekultivációjára és utógondozására kötelező jogerős határozat szerint a rekultivációs folyamat II. és III. részteljesítésének
(összefoglalóan zagytér rekultiváció II. ütem) megvalósítása, ennek keretében a kapcsolódó kivitelezési, ill. egyes
dokumentálási és engedélyeztetési feladatok teljesítése.
Az 1.és 3.kazetta rekultivációval érintett felülete: 34,5671 ha.
Az 1.és 3.kazettában összesen elhelyezett hulladék becsült mennyisége: 3,5 millió m3.
A bekeveréshez szükséges pernye mennyiség (előzetesen számított):kb. 38.009 m3.
A rekultivációs réteg kialakításához szükséges (felhordandó) anyagmennyiség (előzetesen számított): 241.681 m3.
A depónia, mint szennyezőforrás típusa: erőművi, fűtőművi salak és pernyetároló.
Elhelyezett hulladék azonosítása:
10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)
10 01 02 széntüzelés pernyéje
Alcsoport megnevezése, amelybe a lerakóban elhelyezett hulladékok tartoznak:
10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék).
A nyertes Ajánlattevő feladata:
- Felvonulás, munkakörnyezet kialakítása.
- A szükséges pernye mennyiség (nem veszélyes hulladék)- kb. 38.009 m3, kizárólag nem veszélyes hulladékra vonatkozó
hulladékkezelési engedély alapján végezhető - kinyerése (a 2. és 4. kazetta rézsű felületéből), mechanikai előkezelése (aprítás,
törés, darabolás, őrlés), osztályozása és a fedés ütemében történő bekeverése az Ajánlattevő által beszállított, legfeljebb B
szennyezettségű anyaggal.
- A II. részteljesítés szerinti feladat keretében a megfelelő összetételű fedőréteg - 50 cm - kialakítása. A fedőrétegeket összesen
344.950 m2 alapfelületen kell kialakítani - összesen kb. 172.475 m3 anyag felhordásával -, ebből 189.722 m2 az 1-es, 155.228
m2 a 3-as kazetta területe.Az 50 cm-es réteg előállítása és kivitelezése a helyben kinyert pernye műszaki dokumentációban
előírt arányú (30, ill. 10 %) bekeverésével valósítandó meg.
- A III. részteljesítés szerinti feladat keretében a megfelelő összetételű fedőréteg - 20 cm - kialakítása az 50 cm-es réteget
követően., - összesen mintegy 68.990 m3 anyag felhordásával.
- Az 1-es és 3-as kazetta határán található zagycsövek egy része alatt (721 m2)-helyben kinyert pernyével bekevert - 30 cm-es
fedőréteg kialakítása, összesen kb. 216 m3 anyag felhordásával. A részterületek munkavégzésre alkalmas állapotát a
szerződéskötésre a Megrendelő biztosítja.
- A tömörítés mértéke valamennyi réteg tekintetében min. 86 %.
- A közlekedési területeken a tervezett út pályaszerkezet - terület fedését követő - kialakítása. (9670 m2).
- Növényesítés a teljes területen (kivéve az út nyomvonalát).
- 1. és 3. kazettát érintő csapadékvíz elvezetési feladatok teljes körű megvalósítása (befejezése) a 35800/220-3/2015. engedély
alapján, a műszaki feladatleírásban rögzítettek figyelembevételével.
- Kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése (anyagminőség, szennyező anyag tartalom, szervesanyag tartalom,
tömörségmérés, vastagságmérés).
- Kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési, dokumentálási feladatok.
A megadott, rendelkezésre álló adatok alapján számított mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződést a Vállalkozó által
készítendő kiviteli terv szerinti tényleges mennyiségekkel kell teljesíteni.
A rekultivációt az Erőmű lezárt üzemi területén belül, valamennyi szabályzat, előírás és rendelkezés betartásával kell végezni.
A rekultivációt az alábbi jogszabályoknak megfelelve kell végezni:2012.évi CLXXXV.tv, 20/2006.KvVM rend,
439/2012.Korm. rend.
Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre,
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vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1 Anyag beszállítás alapján okozott teljes közúti terhelés mértéke (m3 * km) 20
2 Az 1. kazetta fedőréteg kialakításának teljes körű megvalósítása, napokban megadva, szerződés megkötésétől számítva 10
3 A 3. kazetta fedőréteg kialakításának teljes körű megvalósítása, napokban megadva, szerződés megkötésétől számítva 10
4 A minőségi követelmények teljesülése érdekében vállalt minőségbiztosítási intézkedések száma (db) 10
( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám: 21 50
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható (x) igen ( ) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A próbaüzem, illetőleg a hatósági engedélyezés előre nem látható
okokból történő elhúzódása esetén.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
(nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők
számát, a megadott szám technikai szám, annak megadása a Kiadóhivatal felé történő sikeres továbbítás miatt szükséges.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ: Faksz: dr. Miklós Katalin, lajstromszám: 00442.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
file:///D/Vértesi Erőmű Zrt/VERT weblap/20190605 Közbesz 1/hird_13806_2016.html[2019. 06. 06. 6:58:59]

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Rövidítések: RJ = részvételre jelentkező, RJF = részvételi jelentkezési felhívás, AK
= ajánlatkérő, AV = alvállalkozó, rj= részvételre jelentkezés
Az eljárásban nem lehet RJ, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok fennállnak.
AK továbbá kizárja az eljárásból azt a RJ-t (közös RJ-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1) és (2) bek.ben foglaltak szerint. Igazolási mód:RJ-nek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-16. §
rendelkezései szerint kell igazolnia.
A RJ-nek a részvételre jelentkezés benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá. Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. III. Fejezetnek megfelelően
kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bek. is megfelelően
alkalmazandóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a RJ-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, részvételre jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A nyilatkozatoknak a részvételi felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont):
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján a részvételre
jelentkezőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkezésének benyújtásakor a II.
fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a részvételre jelentkező teljes, és a közbeszerzés tárgyából
(hulladékgazdálkodási tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával,
attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező a P1 szerinti irattal
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (4) bek. alapján a IV. fejezetben említett igazolási módok az V. fejezetnek megfelelőn kiválthatók,
ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha:
P/1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el az 1 300 000 000 HUF-ot, továbbá a közbeszerzés tárgyából származó (hulladékgazdálkodási
tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele pedig az előző 3 lezárt üzleti évben összesen nem érte el az
500 000 000 HUF-ot.
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Az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve a gazdasági és
pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak
gazdasági szereplőkre (P1) elegendő, ha közülük egy felel meg a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint.
Más szervezet kapacitásaira történő támaszkodás esetén a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolás módok:
A rj benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.)Korm. rend.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt.69.§(4)-(8)bek. szerint az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott RJ-nek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M1) a RJ-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§(1 bek.b) és a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 1.§,5.§(1)bek., 21.§(3)bek.a)alapján a
RJF feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásairól, a Korm. rend.22.§(1)-(2) bek.-nek megfelelő
módon. A Korm. rend.22.§(1)bek.a)-b) szerinti nyilatkozatnak, ill. ref. igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő
másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés helyét és idejét (a kezdési és befejezési határidő - év, hónap,megjelölésével), az ellenszolgáltatás nettó összegét a RJF feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban, mindazokat a
szakmai- technológiai adatokat, melyek alapján a megfelelés egyértelműen megállapítható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
M1/b.)A mennyiségi előírás (24 ha rekultivációval és/vagy bevédéssel érintett lerakó terület) max. 3 db B kategóriába sorolt
lerakóra vonatkozó referenciával teljesíthető, de csak az a referencia fogadható el, amely az e pontban előírt technológiával
került megvalósításra.
M2) a Kbt.65.§(1)bek.b)pontja, valamint a 321/2015.(X.30.)Korm. rend.21.§(3) bek.b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük/végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe.
E szakemberek vonatkozásában a rj-hez csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot/ tapasztalatot igazoló, az adott szakember
által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az
adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),
valamint a részvételi jelentkezés időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A rj-nek tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint a jelen eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK felhívja RJ-k figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati
idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
M3) a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 21.§(3)bek.i) pontja alapján kérjük csatolni a teljesítéshez rendelkezésére álló eszközök,
berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását.
A leírásnak tartalmaznia kell az eszköz típusát, életkorát, a rendelkezésre állás jogcímét (pl. tulajdon, bérlemény,stb.).
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.1.§(4)bek. alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V.Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.1.§(5)bek. alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az az igazolások
hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumban találhatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik:
M1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban a következő referenciák mindegyikével:
M1/a.)legalább 1 db erőművi és/vagy fűtőművi és/vagy égetőművi - EWC 10 01 alcsoport szerint azonosítható hulladékot
tartalmazó - salak és/vagy pernyetároló terület rekultivációjára vonatkozó referenciával.
M1/b.)összesen legalább 24 ha B kategóriába sorolt (20/2006. KvVM rend.4.§ (1) b. pont) hulladéklerakó terület
rekultivációjáról és/vagy szennyező forrásként történő bevédéséről szóló referenciával, amely munka során min. 30 cm
vastagságú rekultivációs és/vagy lokalizációs réteg, a felhasznált anyag helyszínen történő bekeverési technológiával való
előállításával került megvalósításra.
M1/c.) a megadott időszakban összesen legalább 25.000 m3 (vagy 25.000 tonna) nem veszélyes hulladék
előkezelésére/hasznosításra (aprítás, törés, darabolás, őrlés) vonatkozó, nem veszélyes hulladékkezelési engedély alapján
végzett hulladékkezelési referenciával.
M2) a.) legalább 1 fő környezetmérnök, vagy azzal egyenértékű képzettségű/felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki bír a
297/2009 (XII.21) Korm. rend. szerinti, vagy ennek megfelelő hatályos, átsorolás előtti következő érvényes jogosultságokkal,
vagy azok megszerzéséhez szükséges feltételeknek megfelel: SZKV-1.1. (hulladék-gazdálkodási szakértő), SZKV-1.2
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(levegőtisztaság-védelmi szakértő), SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértő), SZKV-1.4 (Zaj-és rezgésvédelmi
szakértő), valamint salak és/vagy pernyetároló terület rekultiváció kivitelezésében szerzett gyakorlattal. A jogosultságok, vagy
az azok megszerzéséhez szükséges feltételek (SZKV-1.1., SZKV-1.2, SZKV-1.3. SZKV-1.4) legfeljebb 4 fő, az egyéb
előírásoknak is megfelelő szakember bevonásával teljesíthetőek.
b.) legalább 1 fő közlekedés mérnök vagy azzal egyenértékű képzettségű/felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki bír a
266/2013 (VII.11) Korm. rend. szerinti vagy ennek megfelelő hatályos, átsorolás előtti, következő érvényes jogosultságokkal,
vagy azok megszerzéséhez szükséges feltételeknek megfelel: MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak
felelős műszaki vezetése, MV-VZ Vízgazdálkodási építmények építési-¬szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése;
valamint út és kapcsolódó csapadékvíz elvezető létesítmények kivitelezése műszaki vezetésében, ill. irányításában szerzett
gyakorlattal. A jogosultságok, vagy az azok megszerzéséhez szükséges feltételek (MV-KÉ, MV-VZ) legfeljebb 2 fő, az egyéb
előírásoknak is megfelelő szakember bevonásával is teljesíthetőek.
M3) legalább az alábbi munkagépekkel, berendezésekkel:
- 2 db minimum 15 tonna üzemi súlyú gumikerekes kotró,
- 5 db minimum 20 tonna üzemi súlyú lánctalpas forgó kotró,
- 2 db minimum 20 tonna üzemi súlyú dózer,
- 1 db betondaráló.
A Kbt.65.§(6)bek. szerint a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a RJ-k bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell a rj-ben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrás rendelkezésre áll.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 2 1.Teljesítési és hibás teljesítési biztosíték:
A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján Megrendelő 5 % biztosíték nyújtását írja elő. A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján Megrendelő
3 % biztosíték nyújtását írja elő. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető. Részvételre Jelentkezőnek
a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
2.Jótállás: Az elvégzett munkára az átadástól számított 12 hónapnyi jótállást kell vállalnia a vállalkozónak.
3.Késedelmi kötbér:
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés alapján meghatározott kötbérterhes határidőket, olyan okból, amelyért
felelős, tartani nem tudja. A késedelmi kötbér mértéke napi 0,1 %. A késedelmi kötbér maximuma a szerződés nettó értékének
10 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételei a Közbeszerzési Dokumentum részét képező
szerződéstervezetben találhatóak.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 1. A
finanszírozás a 278/2007. (X.20.) Korm. rend-ben szabályozott szénipari szerkezetátalakítási támogatás (ún. szénfillér) terhére
biztosított. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szerződéses ár egyösszegű átalányár, a TMR és TPMR (tételes műszaki részletezés, ill. tételes pénzügyi műszaki
részletezés)ajánlattételt és a részteljesítések elszámolását szolgálja.
2.Részteljesítést szakaszegységenként - ill. ahol megengedett, ott azon belül arányosan - addig lehet elszámolni, amíg a
részteljesítés el nem éri az egyösszegű ajánlati ár 80 %-át. A fennmaradó összeg a végszámlába állítható.
3.Az ellenérték a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bek. és az Art.36/A. § szerint
átutalással kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155 (1)-(2) bek. figyelembevételével.
4.Az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: 2 Ajánlatkérő kizárja a
Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös részvételre jelentkezők tekintetében.
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: E szerződés nem teljesíthető,ha a Vállalkozó nem rendelkezik a
következő anyagok tekintetében a megvalósítási helyszínre érvényes, ill. országos előkezelésre (aprítási, törési, darabolási,
őrlési tevékenység) vonatkozó engedéllyel, összesen legalább 38 ezer m3/év mennyiségben: EWC 10 01 01 (hamu, salak és
kazánpor (kivéve 10 01 04) és EWC 10 01 02 (széntüzelés pernyéje. Ajánlatkérő 1:1 arányban számítva elfogadja a
mennyiségeket tonnában tartalmazó engedélyt is.
Ajánlattevő az érvényes hulladékkezelési engedélyét végső szakmai ajánlatával együtt köteles benyújtani.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
( ) Nyílt eljárás
( ) Meghívásos eljárás
(x) Felhívással induló tárgyalásos eljárás
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/11/30 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: 2016/12/08 (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nn/hh/éééé) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
[ ] A megrendelés elektronikus úton történik
[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
[ ] A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
1.A választott eljárástípus jogalapja: a 307/2015.(X.27.)Korm. rend.7.§(1)bek.
2.Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy részvételre jelentkező vagy a részvételre
jelentkezésben megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével
a letöltést igazolja a részvételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot elektronikus úton - figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bek.re a kozbeszerzes@ratkynet.hu címre kell megküldeni.
3.Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja, a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont
alapján értékeli. Az adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont.
Az egyes szempontokhoz tartozó értékelési módszereket és az értékelési szempontok részletes kifejtését a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza.
4.Részvételi jelentkezéshez az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bek. szerint. Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint.
Részvételre jelentkezőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat.
Azon személyek aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája, aki(k) a részvételre jelentkezést, illetve annak valamely részét
aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által hitelesített
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aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. Közös részvételre jelentkezők megállapodását a Kbt. 35. § szerint.
5.Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be részvételre jelentkezés. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum,
irat kerül csatolásra a részvételre jelentkezéshez, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési
dokumentumban részletezettek szerint.
6.Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek., kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy
hiteles másolat benyújtását.
7.Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek.-re hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági
követelményeket a 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
8.Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
9.A részvételre jelentkezésben szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési
dokumentum szabályozását.
10.Részvételi jelentkezések felbontása:2016.11.30.
Helyi idő: 10:00. Hely: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.
11.Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 54. § (1) és (2) bek.
alapján. Az ajánlati biztosíték összege: 12 000 000 HUF.
12.A Részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot a részvételre jelentkezőnek kell
viselnie.
13.Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog
rendelkezései az irányadók.
14.Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M/2. a.) és b.) pontjaival kapcsolatosan rögzíti, hogy a feltüntetett jogosultságokkal való
rendelkezés mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele. Bármely jogosultság hiánya vagy elmaradása az
ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek. alapján. Ez esetben Ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt köteles a
jogosultságok meglétét biztosítani. A feltételek elfogadásáról részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia
kell.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának
határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák
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