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AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

Szolgáltatás 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):  

Kiskőrös Város Önkormányzat, Κapcsolattartó Domonyi László polgármester, Kiskőrös, 
Petőfi tér 1., 6200, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel.  +36 78311122. E-mail 
polgarmester.kkoros@t-online.hu. Fax  +36 78312160. 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: www.kiskoros.hu. 

További információk a következő címen szerezhetők be: Lucsik és Társa Kft., 
Κapcsolattartó Lucsik János hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Budapest, Bajza u. 54., 1062, 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel.  +36 13740111. E-mail postmaster@lucsikestarsa.t-
online.hu. Fax  +36 14130989. URL: www.lucsikestarsa.hu. 

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Lucsik és Társa Kft., 
Κapcsolattartó Lucsik János hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Budapest, Bajza u. 54., 1062, 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel.  +36 13740111. E-mail postmaster@lucsikestarsa.t-
online.hu. Fax  +36 14130989. URL: www.lucsikestarsa.hu. 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos 
a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal. 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY 
TEVÉKENYSÉGEI:  
Regionális vagy helyi iroda/hivatal.  
Általános közszolgáltatások.  
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS  
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:  
Különféle szolgáltatások ellátása Kiskőrösön.  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:  
Szolgáltatásmegrendelés.  
Szolgáltatási kategória 16.  
A teljesítés helye: Kiskőrös.  



NUTS-kód: HU331 . 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:  
Közbeszerzés megvalósítása.  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:  
Vállalkozási szerződés Kiskörös város parkfenntartási és köztisztasági feladatainak ellátására.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

90600000, 90620000, 90630000, 90610000, 77313000, 77300000. 

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:  
Igen.  
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:  
Nem.  
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:  
Nem.  
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
II.2.1) Teljes mennyiség:  
Vállalkozási szerződés Kiskörös Város köztisztasági és parkfenntartási feladatainak 
elvégzésére, az alábbiak szerint: 
Köztisztasági és parkfenntartási, valamint síkosságmentesítési munkák Kiskörös I.-II.-III. 
kategóriába tartozó közterületén legfeljebb 95 500 m2-en. A síkosságmentesítési feladatokat 
évente 10 nap -50 % kell ellátni.  
II.2.2) Vételi jog (opció):  
Nem.  
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS 
HATÁRIDEJE:  
Kezdés: 1.4.2010.  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
Késedelmi kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre:  
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás ellenértékét Ajánlatkérő havonta, az igazolt 
teljesítést követően részletekben fizeti meg az Ajánlattevő számlájára történő egyösszegű 
átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően, a teljesítéstől számított 30 napon 
belül. Az ajánlatkérő kedvezőbb fizetési határidőt elfogad.  
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy:  
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:  
Nem.  
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 
vonatkozó előírásokat is:  



Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Kizáró okok:  
Nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok alá esik.  
Nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) 
bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok alá esik.  
Nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti szervezet, aki 
a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott 
kizáró okok alá esik.  
Igazolási mód:  
Az ajánlattevőnek - közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlatot tevők mindegyikének - 
valamint 71. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti szervezetnek a Kbt. 63.§ (1) a) pontja 
alapján az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem esnek a Kbt. 60.§ (1) bekezdés 
a)-h) pontjaiban, a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglalt kizáró okok hatálya alá, illetőleg ezt már az ajánlatban jogosultak igazolni.  
A Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 
nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése és a 63/A. § (1) bekezdése szerint köteles 
igazolni, hogy nem tartozik a a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-f) és h) pontjaiban, a 61. § (1) 
bekezdés a)-c) pontjaiban és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.  
Az ajánlattevőnek a 10 % - ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozói 
vonatkozásában a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:  
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1 A Kbt. 
66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi 
határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:  
— mióta vezeti a bankszámláját,  
— sorban állás volt-e az igazolás kiállítását megelőző 3 évben,  
— a számlával szemben bocsátottak-e ki inkasszót az igazolás kiállítását megelőző 3 évben,  
— az igazolás kiállításának napján van-e bírósági végrehajtás a számlával szemben 
folyamatban.  
P/2 Az elmúlt 3 pénzügyileg lezárt 3 év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója 
egyszerű másolatban.  
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására más 
szervezet erőforrására támaszkodik, úgy (az adott alkalmasság megítéléséhez szükséges 
dokumentumon felül) - a Kbt. 65. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, az erőforrások 
rendelkezésre állását is igazolnia kell kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat 
benyújtásával.  
Az erőforrást biztosító szervezet tekintetében a Kbt. 4. § 3/D. pontja az irányadó, míg az 
erőforrás fogalmát a Kbt. 4. § 3/E pontja szerint kell értelmezni.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:  
P/1. Ha bármely számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat tartalma szerint számláján 
a nyilatkozat kiállítását megelőző 3 évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő, vagy 
bármely számlával szemben inkasszót bocsátottak ki, vagy bármely számlával szemben az 
igazolás kiállításakor bírósági végrehajtás van folyamatban.  
P/2. A számviteli jogszabályok szerinti beszámolóiban foglaltak alapján az előző 3 
pénzügyileg lezárt év bármelyikében saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőkéje, vagy bármely 
pénzügyileg lezárt évben az adózás előtti eredménye kisebb, mint nulla, vagy a tőkeerősségi 
mutatója, bármelyik pénzügyileg lezárt évben kisebb, mint 0,3.  



Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó P/1-P/2 feltételnek külön-külön kell, hogy megfeleljen.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
1. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az elmúlt 3 év (2007., 2008., 2009. év) 
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő 
másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi 
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével) a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében 
meghatározott módon, továbbá minden olyan adat, mely alapján az alkalmassági kritériumnak 
való megfelelés megállapítható.  
2. A teljesítéshez igénybe venni kívánt gépek, eszközök leírása. Be kell nyújtani a 
rendelkezési jogosultságot igazoló dokumentumot is.  
3. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajza, képzettségét igazoló 
dokumentumának másolata.  
4. A vizsgált évre vonatkozó a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozat az 
átlagos statisztikai létszámról  
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására más 
szervezet erőforrására támaszkodik, úgy (az adott alkalmasság megítéléséhez szükséges 
dokumentumon felül) - a Kbt. 65. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, az erőforrások 
rendelkezésre állását is igazolnia kell kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat 
benyújtásával.  
Az erőforrást biztosító szervezet tekintetében a Kbt. 4. § 3/D. pontja az irányadó, míg az 
erőforrás fogalmát a Kbt. 4. § 3/E pontja szerint kell értelmezni.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
1. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az az ajánlattevő [illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozó], aki az elmúlt 3 évben (2007, 2008, 2009) összesen nem 
rendelkezik az alábbi referenciával:  
Legalább 1 db, legalább 12 hónap időtartamú, köztisztasági feladatok ellátását magában 
foglaló referenciával, ahol az érintett terület legalább 80 000 m2, vagy az ellenszolgáltatás 
mértéke elérte vagy meghaladta a nettó 10 000 000 HUF-ot.  
Legalább 1 db, legalább 12 hónap időtartamú, parkfenntartási feladatokat magában foglaló 
referenciával, ahol az érintett terület legalább 80 000 m2, vagy az ellenszolgáltatás mértéke 
elérte vagy meghaladta a nettó 10 000 000 HUF-ot.  
Legalább 1 db, legalább 5 nap időtartamú, hó és síkosságmetesítési feladatokat magában 
foglaló referenciával, ahol az érintett terület legalább 20 000 m2, vagy az ellenszolgáltatás 
mértéke elérte vagy meghaladta a nettó 1 000 000 HUF-ot.  
2. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az az ajánlattevő [illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozó], aki nem rendelkezik az alábbi eszközökkel: Legalább  
— 1 db útfelületek, utcák mosására alkalmas, forgalmi rendszámmal ellátott locsoló 
gépjárművel,  
— 1 db sószóró szerkezettel ( vagy adapterrel) és hóekével ellátott gépjárművel,  
— 3 db platós felépítményű, hóekével ellátott kisméretű gépjárművel,  
— 1 db billenős tehergépkocsi egyszárnyú hóekével,  
— 2 db homlokrakodóval rendelkező traktorral,  
— 3 db benzinmotoros fűnyíróval,  
— 3 db önjáró fűnyíró géppel, melyből legalább 1 db tárolókonténerrel felszerelt,  
— 2 db bozótvágóval,  
— 1 db elektromos sövényvágóval,  
— 2 db motoros háti permetezőgéppel,  
— 2 db rotációs kapával.  



3. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az az ajánlattevő [illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozó], aki nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:  
— legalább 1 fő, legalább közép vagy felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 5 éves 
parkfenntartási illetve köztisztasági gyakorlattal rendelkező vezetővel, a helyszíni munkák 
irányításáért felelős szakemberrel,  
— legalább 1 fő, legalább 3 évesparkfenntartási szakmai gyakorlattal rendelkező kertésszel,  
— legalább 1 fő mezőgazdasági vontató nehézpótkocsival szerelvényre szóló jogosultsággal 
rendelkező, legalább 3 éves parkfenntartási vagy köztisztasági szakmai gyakorlattal bíró 
szakemberrel,  
— legalább 2 fő nehézgépkezelő jogosultsággal és 3 év parkfenntartási vagy köztisztasági 
szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,  
— legalább két fő „C” lkategóriáűs vezetői engedéllyel és 3 év parkfenntartási vagy 
köztisztasági szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,  
— legalább 1 fő motoros láncfűrészkezelő jogosultsággal és legalább 3 év parkfenntartási 
vagy köztisutasági szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.  
4. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az az ajánlattevő [illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozó], akinek a 2008. évi átlagos statisztikaíi létszáma nem érte el vagy 
haladta meg a 15 főt.  
Ajánlattevőnek a közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie.  
III.2.4) Fenntartott szerződések:  
Nem.  
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE 
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve?:  
Nem.  
III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 
közreműködő személyek nevét és képzettségét?:  
Nem.  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  
IV.1.1) Az eljárás fajtája:  
Nyílt.  
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma:  
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során:  
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
IV.2.1) Bírálati szempontok:  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott 
részszempontok:  
1. Nettó ajánlati ár/hó a köztisztasági feladatok ellátására vonatkozóan. Súlyszám: 100.  
2. Nettó ajánlati ár/hó a parkgondozási feladatok ellátására vonatkozóan. Súlyszám: 100.  
3. Nettó ajánlati ár/nap a hóeltakarítási feladatok ellátására vonatkozóan. Súlyszám: 30.  
4. Nettó rezsi óradíj az eseti megrendelések tekintetében a hóeltakarítási, síkosságmentesítési 
feladatokra vonatkozóan. Súlyszám: 30.  
5. Nettó Ft/tonna a síkosságmentesítő anyag tekintetében (só). Súlyszám: 10.  



6. Nettó Ft/tonna a síkosságmentesítő anyag tekintetében (homok). Súlyszám: 10.  
7. A 30 napon felül vállalt fizetési határidő naptári napban megadva. Súlyszám: 10.  
8. A köztisztasági hulladék ártalmatlan lerakását szolgáló hulladéklerakó telep kilométerben 
mért távolsága ajánlatkérő székhelyétől. Súlyszám: 10.  
9. A hulladékgyűjtő átrakó-konténerek elhelyezése Kiskőrös Város közigazgatási területén 
belül történik ( igen/nem). Súlyszám: 10.  
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:  
Nem.  
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:  
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:  
Nem.  
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):  
A dokumentáció beszerzésének határideje: 25.2.2010 - 11:00.  
Kell-e fizetni a dokumentációért:  
Ár: 150 000 HUF.  
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve 
beszerezhető. A dokumentáció árát a Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 
12010628-00105411-00100007 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A 
dokumentáció ellenértéke nettó összegben került meghatározásra.  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:  
25.2.2010 - 11:00.  
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:  
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók:  
Magyar.  
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  
Időtartam napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).  
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:  
Dátum: 25.2.2010 - 11:00.  
Hely: Ajánlatkérő székhelye, földszinti tárgyaló.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.  
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:  
Nem.  
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT 
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?:  
Nem.  
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  
1.) Eredményhirdetés időpontja: 10.3.2010 (11:00)  
Helye: Lucsik és Társa Kft, MAGYARORSZÁG 1062 Budapest, Bajza u. 54. IV/4.  
2.) Szerződéskötés tervezett időpontja: 26.3.2010 (11:00)  
3.) A Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlási lehetősége biztosított.  
4.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének visszalépése vagy az 
eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § 
(1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen 
kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok 



értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.  
5.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi-, gazdasági-, valamint 
műszaki-, illetve szakmai alkalmasságok feltételeit és az igazolás módját a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.  
6.) A dokumentáció átadása a Lucsik és Társa Kft-nél, hétfőtől péntekig, 9:00-13:00 óráig, az 
ajánlati határidő lejártának napján 9:00 - 11:00 között előzetes egyeztetés alapján, az 
ellenérték megfizetését igazoló átutalásról szóló bizonylat másolati példányának bemutatása 
ellenében történik. A dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk rendelkezésre. A Kbt. 
54. § (4) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy 
a befizetést igazoló okmány másolatát, valamint a kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon 
vagy levélben) kell megküldenie a lebonyolítóként eljáró Lucsik és Társa Kft részére, az 
ajánlati felhívása megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell 
tartalmaznia:  
— ajánlattevő neve,  
— ajánlattevő levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri,  
— az ajánlattevő e-mail címe, telefon és faxszáma,  
— az eljárást megindító ajánlati felhívás hirdetményének TED/KÉ- száma,  
— a dokumentáció postai megküldésére vonatkozó kérelem.  
A dokumentáció ellenértéke: nettó 150 000 HUF.  
7.) Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a 70. § (2) 
bekezdésére vonatkozóan.  
8.) Az ajánlatban be kell nyújtani: A Kbt. 71. § (1) bekezdés a) - c) pontja, valamint a (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.  
9.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. 
pontja szerinti szervezetet, illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a Kbt. 4. § 3/D. pontjának 
rendelkezését érti.  
10.) Amennyiben az ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy 
nyilatkozzon a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem 
állásáról. A többségi befolyás fennállása esetén nyilatkozzon azon adatokról, körülményekről, 
melyek a többségi befolyást alátámasztják és csatolja az igazoló dokumentumokat is. A Kbt. 
65. § (4) bekezdés alapján az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás 
igazolása ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi 
befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatának benyújtásával történik. Többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az 
erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodást és az erőforrást nyújtó szervezet 
kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát kell benyújtani.  
11.) Az ajánlattevő, ajánlata részeként nyújtsa be az ajánlati felhívásban tételesen felsorolt, a 
kizáró okok, a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására 
kért igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb, a 
dokumentációban tételesen felsorolt iratokat, dokumentumokat.  
12.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az 
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.  
13.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell:  
— az ajánlatot aláíró személy aláírását igazoló aláírási címpéldányát,  
— továbbá a 60 napnál nem régebbi cégkivonatot.  
14) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más 
ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát 



meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más 
ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az 
adott személy, szervezet nem jelenhet meg több ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában 
egyidejűleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozóként és erőforrást nyújtó szervezetként.  
15) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlatkérő az 
általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését 
észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó 
szabályai szerint jelezéssel él a Gazdasági Versenyhivatal felé.  
16) Ajánlati elemekre adható értékelési pontszám részszempontonként: 0-10. Az egyes 
ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban 
meghatározott pontszámok között értékeli az Ajánlatkérő úgy, hogy a legjobb tartalmi elem 
kapja a maximális 10 (tíz) pontot, a többi ajánlat pontértéke a legjobb ajánlattal történő 
összevetéssel, arányosítással kerül megállapításra. A 9. részszempont esetében az igen válasz 
10 pontot kap, a nem válasz nulla pontot. A részletes bírálati módszereket az ajánlati 
dokumentáció tartalmazza.  
17) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. tv. előírásai szerint kell eljárni.  
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS  
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:  

Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbiztottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024, 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. E-mail info@kozbeszerzes.hu. Tel.  +36 13367776. URL: 
www.kozbeszerzes.hu. Fax  +36 13367778. 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:  
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323-
324. §.  
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be:  

Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbiztottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024, 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. E-mail info@kozbeszerzes.hu. Tel.  +36 13367776. URL: 
www.kozbeszerzes.hu. Fax  +36 13367778. 


