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MŰANYAG REGRANULÁLÓ BERENDEZÉS 

BESZERZÉSE 

 ÁRUBESZERZÉS: jó kezdés 

 BESZERZÉS TÁRGYÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 ELŐKÉSZÍTÉS, PIACISMERET JELENTŐSÉGE 

 ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK 

 KIZÁRÓ OKOK 

 BÍRÁLAT 

 SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
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ELŐKÉSZÍTÉS 

 ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

 PIACISMERET, PIACFELMÉRÉS – a fenntartható nem mindig 

drágább, sőt! 

 Műszaki tartalom meghatározása: szakértelem jelentősége 

 adott esetben: támogatási elem 

 szerződés időtartama 

 beszerzéshez illeszkedő eljárási típus kiválasztása: a konkrét 

esetben közösségi eljárásrend szerinti nyílt eljárás 
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A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA – kizáró okok 

 

 KIZÁRÓ OKOK – 57. § (1) f) pontja : három évnél nem régebben súlyos, 

jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön 

jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által 

megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

 Probléma: szakmai kötelezettségszegés definíciója  
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A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA – alkalmassági követelmények 

 PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY – nem volt zöld 

elem 

 MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG – referencia 

követelmény (többféle műanyag feldolgozására alkalmas 

regranuláló szállítás), szakember megkövetelése (betanítási 

tapasztalat regranuláló kapcsán) 
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A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA – bírálat 

 A LEGMEGFELELŐBB ESZKÖZ A FENNTARTHATÓSÁGI 

ELEMEK BEÉPÍTÉSÉRE! 

 BÍRÁLAT – MŰSZAKI TARTALOM VISZONYA 

 A KONKRÉT ÜGYBEN: 

 ajánlati ár (nettó Ft) – súlyszám: 50 

 névleges összkapacitás (kg/óra, de mimimum 1000kg/

 óra)  - súlyszám: 40 

 1 kg végtermékre eső energiafelhasználás (Kwh/kg) – 

 súlyszám: 10 
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A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA – egyéb követelmények 

 Az ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell a műszaki 

megfelelősségről, valamint nyilatkozni kell a megajánlott 

eszközök CE-tanúsítvány rendelkezésre állásásról.  

 Az ajánlatban részletes kereskedelmi/szakmai ajánlatot 

kell csatolni, bemutatva a szállítandó technológiát oly módon, 

hogy az alapján a műszaki leírásban megkövetelteknek való 

megfelelőség teljes körűen megállapítható legyen.  
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A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA – műszaki követelmények 

 Input anyag: LDPE fóliára optimalizált 

 Input anyag nedvességtartalma: max. 6% 

 Input anyag szennyeződés tartalma: max. 1% 

 Egyidejűleg legalább kétféle műanyagfólia hulladék feldolgozására 
alkalmas 

 Végtermék: Polietilén vagy polipropilén regranulátum, maximum 5 mm 
nagyságban 

 Végtermék nedvességtartalma: 0 % 

 Végtermék szennyeződés tartalma: 0 % 

 Technológiai veszteség max. 3% 
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A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA – szerződéses feltételek 

 BIZTOSÍTÉK, KÖTBÉR – szigorú késedelmi, hibás teljesítési, 

meghiúsulási kötbér  

 Technolgiai átadás, próbaüzem, garanciális mérés 

 



+ 
A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA – szerződéses feltételek 

 Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Technológia 

valamennyi alkatrésze vonatkozásában megfelelő 

pótalkatrészeket biztosít a végteljesítés napjától számított 

10 (tíz) éves időtartamra a mindenkori piaci árakon. A 

jótállási időszakon túl a Vállalkozó a mindenkori piaci árakon 

vállalja a Technológiára vonatkozó szervizszolgáltatást, 

oly módon, hogy a hiba kijavítását legkésőbb annak 

bejelentésétől számított 72 órán belül megkezdi, és a 

műszakilag indokolt legrövidebb időtartamon belül, de 

legfeljebb 30 (harminc) naptári napon belül befejezi. A 

jótállási időszakon túl Vállalkozó által vállalt szolgáltatások már 

nem képezik a vállalkozói díj részét. 
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EGY ÚJ KEZDEMÉNYEZÉS 
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AZ ÚN. SZÁRMAZÁSI GARANCIA 

 A származási garancia egy olyan forgalomképes elektronikus 

okirat, amely objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes 

kritériumok alapján igazolja a felhasználó felé, hogy az adott 

termelő egység által előállított villamos energia meghatározott 

mennyisége megújuló energiaforrásból vagy nagy hatékonyságú 

kapcsolt energiatermelésből származik.  
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AZ ÚN. SZÁRMAZÁSI GARANCIA 

 A jelenlegi szabályozási környezet által biztosított keretszabályok révén 
lehetővé vált:  

i. hogy a megújuló vagy kapcsolt energiaforrásból termelő 
erőművek a termelt villamos energia után egyéb támogatásban is 
részesüljenek;  

ii. hogy a felhasználók a villamos energia termelésük meghatározó 
tulajdonságáról (CO2 kibocsátás) maguk döntsenek. 

 A villamosenergia-fogyasztáshoz kapcsolódó CO2 kibocsátás 
értékesíthető profillá alakult, amelynek révén a felhasználók közvetlenül 
csökkenthetik a felhasznált villamos energiájuk után elszámolt CO2 
kibocsátást, akár a 0 CO2/tonna kibocsátásig is végrehajtó.  

 Az energetikai pályázatok részleges, vagy teljes összekapcsolása a 
származási garanciákkal egymásra kumulálódó és ösztönző (gyűrűző) 
hatással járhat.  
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU 

KAPCSOLAT@KOZBESZERZESIINTEZET.HU 


