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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő összefoglaló tájékoztatást 
küldött meg a Közbeszerzési Hatóság számára, melyet Közbeszerzési Hatóság a KBE- 12123/2017 
azonosítószámon tett közzé a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 
 
Ajánlatkérő nevében ezennel felkérem, hogy a 2017. december 22. napján megküldött ajánlattételi 
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint nyújtsa be ajánlatát a jelen 
közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 
 
Ajánlattételi határidő: 2018. január 8. 11:00 óra 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
Telefon: + 06-25/544-125 
Fax: + 36 25/544-178 
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu; markoth@pmh.dunanet.hu, 
szabolaszlo@pmh.dunanet.hu  
Kapcsolattartó: Markóth Béla, Szabó László 

Az eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdése 
szerinti).  
 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya: 
 
„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési 
munkák ellátása” 
 
A szerződés teljesítésének határideje: 
 
1.rész: 
 
A szerződést a felek 2018.03.01-től 2020. február 29. tartó vállalkozói teljesítési időtartamra kötik. 

2.rész: 

A szerződést a felek 2018.03.01-től 2020. február 29. tartó időtartamra kötik azzal, hogy nyertes 
ajánlattevő teljesítési kötelezettsége csak a jelen szerződés szerinti évenkénti 5 naptári hónapban 
van . 

Egyéb rendelkezések: 

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési 
dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
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1. KÖTET 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 
A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

 
1. Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím): 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
Telefon: + 06-25/544-125 
Fax: + 36 25/544-178 
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu; markoth@pmh.dunanet.hu, 
szabolaszlo@pmh.dunanet.hu  
Kapcsolattartó: Markóth Béla, Szabó László 
Honlapcím: www.dunaujvaros.hu  
 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 
Telefon: +361/788-8931 
Fax: +361/789-6943 
E-mail: eszker@eszker.eu 
Honlap: http://www.eszker.eu/ 

 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) 
bekezdése szerinti).  

 
3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, 

annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők 
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is 
továbbítja ajánlattevők részére.  
 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

1. rész esetében: 
 

Tárgy: 
 
Dunaújváros közterületén a rágcsálók elleni védekezés ellátása, a rágcsálók által okozott 
földfelszíni lyukak megszüntetése (szolgáltatás-megrendelés) 
 

Mennyiség: 

Közterület fogalma alatt a város egész területét értjük a közintézményekkel együtt, csak a a 
magéntulajdonú ingatlanokon nem végeznek menetsítést és felöltést 
A feladatot folyamatosan kell végezni a technológia miatt, csak így megoldható. Továbbá 
vannak bejelentések is, melyekre tekinettel a feladatot pluszban ott is elvégzik. 
 
Módszertan-technológia 
- A mentesítés a teljes terület átvizsgálásával kezdődik, a felszínen és a csatornahálózatban 

egyidejűleg. Az akció során elsődleges a mérgezett csalétek alkalmazása, amelyet a 
felszínen etetőhelyeken kell kihelyezni. 
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- A csatornahálózatban speciális irtószer alkalmazása indokolt a nedves körülmények miatt. 
Az etetőhelyek száma a terület jellegétől és patkányfertőzöttség mértékétől függ. A 
kihelyezendő mérgezett csalétek mennyiségét pedig a hatóanyag jellege határozza meg. 

- Az etetőhelyeken elhelyezett mérgezett csalétek fogyását rendszeres időközönként (3-7 
naponként ellenőrizni kell! Azok az etetőhelyek, amelyekből a két alkalommal elvégzett 
ellenőrzés során fogyás nincs és a patkányártalom bizonyítottan nem észlelhető, más 
területre helyezhetők át. Az etetőhelyek egy része, melyekből fogyasztás történt, továbbra 
is eredeti helyükön maradnak és folyamatos friss csalétekkel feltöltésre kerül, illetve 
megfigyelés alatt áll mindaddig, amíg abból fogyasztás észlelhető. A patkánymentesítés 
kezdeti szakaszában azonban a helyi tapasztalatszerzés érdekében illetve a megfelelő 
gyakorlat elsajátítása miatt lassabb előrehaladással kell számolni. 

 
Ellenőrzés 
- A kártevő-mentesítési folyamat hatékony és az emberre veszélytelen végrehajtása – mind 

az irtást végző cég, mind az ÁNTSZ részéről – folyamatos ellenőrzést kíván. 
- A cég által végzett rendszeres ellenőrzés arra is módot ad, hogy az eredmények tükrében 

a végrehajtás technológiájában változások történhessenek. 
- Az ellenőrzést az eredményesség mérésén túlmenően a kártevő mentesítéssel 

párhuzamosan a mentesítés szakszerűsége, az előírt technológiai fegyelem és a vonatkozó 
óvórendszabályok betartására is ki kell terjeszteni. 

- Hiányosságok észlelésekor a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni. 
- Az akció eredményesnek tekintendő, ha a szerződésben kikötött maradék fertőzöttség 

tapasztalható. 
 
Fenntartás 
- A mentesítés befejezése és a fenntartás kezdete folyamatos átmenetet képez, tehát a 

mentesített területen azonnal meg kell kezdeni a fenntartási munkálatokat. 
- A fenntartás szervezésének lényege egy olyan információs ellenőrző rendszer kiépítése, 

amely biztosítja, hogy a rejtett patkánygóc vagy bevándorlás, behurcolás következtében 
újonnan keletkező fertőzöttség azonnal a kártevő-mentesítő cég tudomására jusson, hogy 
a patkányok még elszaporodásuk és szétszóródásuk előtt kiirthatók legyenek. 

- A szervezés ebben a szakaszában részben az érintettek (lakosság, közület) bejelentésén 
alapszik, részben a rendszeres időközönkénti ellenőrzésen és a szakszerű utóvizsgálatra 
épül. 

- A tevékenységet a mentesítési akcióval megegyezően kell dokumentálni. 
- A behatolási kapuknál az etetőhelyek állandó kihelyezéséről folyamatos ellenőrzéséről és 

ezzel együtt a csalétek rendszeres cseréjéről, illetve szükség szerinti pótlásáról gondoskodni 
kell. 

 
2. rész esetében:  
 

Dunaújváros közterületén a fürkészdarázs elleni védekezés ellátása (szolgáltatás-megrendelés) 
 

- a város egész területén a közintézményekkel együtt kivéve magántulajdonú ingatlanokon. 
A feladatot a kijelölt hónapokban kell elvégezni folyamatosan, hogy ne tudjanak 
elszaporodni a darazsak.  

- A fürkészdarazsak irtását a kijelölt 5 hónapban (április, május, június, július, augusztus ) 
kell elvégezni úgy, hogy az időjárást figyelembe véve legalább a munkavégzést követő 2-3 
napban eső ne essen.  

- Az irtásra kizárólag engedélyezett irtószer használható.  
- Az irtási technológia lehet hagyományos permetezés illetve spary formátum.  
- Az irtott kártevő része a természetes ökológiának, így hasonlóan a szúnyogirtáshoz az 

ártalom jelentős csökkentése a cél, nem pedig a rovarok teljes ki irtása.  
- Jellemzően az-az elfogadható szint, amikor a fürkészdarazsak jelenléte nem zavaró. 



- Az életmódjukból adódóan a földbe fészkelnek ezért, az irtást is kb 0,5 méter magasságig a 
földhöz közel kell elvégezni.  

- Az irtott területek a következők : 
- játszóterek 
- homokozók 
- bölcsődék, óvodák belső udvara 
- parkok 

- szabadtéri rendezvény helyszínei 
 
Mindkét rész esetében: 

 
CPV kódok: 
Fő tárgy: 
90922000-6 Kártevő-mentesítési szolgáltatások 
 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatják: 

 
Minden rész esetében: 
 
Vállalkozási szerződés 

 
6.    A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
 

1.rész: 
A szerződést a felek 2018.03.01-től 2020. február 29. tartó vállalkozói teljesítési időtartamra 
kötik. 

2.rész: 

A szerződést a felek 2018.03.01-től 2020. február 29. tartó időtartamra kötik azzal, hogy 
nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége csak a jelen szerződés szerinti évenkénti 5 naptári 
hónapban van . 

7. A teljesítés helye: 
 

A teljesítés helyszíne: Dunaújváros egész területe, a közintézményekkel együtt. 
 NUTS-kód: HU211 
 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

Minden rész esetében: 
 
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 

1.rész esetében: 

Ajánlatkérő részszámlázást naptári havonta, utólagosan biztosít. Tört naptári hónap esetén a 
díj időarányos része jár.Vállalkozó havonta jogosult részszámlák benyújtására. A számlák 
benyújtására a megrendelt munkák elvégzését követően van lehetőség az igazolt teljesítést 
követően. 



2. rész esetében: 

Ajánlatkérő részszámlázást naptári havonta, utólagosan biztosít. Tört naptári hónap esetén a 
díj időarányos része jár.. Vállalkozó havonta jogosult részszámlák benyújtására. A számlák 
benyújtására a megrendelt munkák elvégzését követően van lehetőség az igazolt teljesítést 
követően. 

Ajánlatkérőt azon hónapokra (5 hónap) terheli fizetési kötelezettség, amely vonatkozásában a 
nyertes ajánlattevőnek teljesítési kötelezettsége van. 

Ajánlatkérő a benyújtott számla összegét az igazolt teljesítést követően átutalással, forintban 
(HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 
figyelembevételével. 

Minden rész esetében: 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott [6:155.§ (1) bekezdés] mértékű és a 

késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

Az Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

 

Irányadó jogszabályok: 

• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142.§ (1) bek. b) pontjának 

figyelembevételével (fordított ÁFA) 

• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza (3. Kötet). 

 

9.  Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot: 

 

Minden rész esetében: 

 

Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását. 

 

10. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
 

Jelen eljárásban az Ajánlatkérő a részajánlattételt az alábbiak szerint biztosítja: 
 
1. rész: 
 
Dunaújváros közterületén a rágcsálók elleni védekezés ellátása, a rágcsálók által okozott 
földfelszíni lyukak megszüntetése 
 
2. rész: 
 
Dunaújváros közterületén a fürkészdarázs elleni védekezés ellátása 

 
11. Az ajánlatok értékelési szempontja: 
 

Minden rész esetében: 



 
Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
szempontrendszer (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint) az alábbi részszempontok 
szerint: 
 

 Részszempont Súlyszám 

1.  Nettó ajánlati ár/ hónap 80 

2.  Az M1.a) alkalmassági követelménynél 
bemutatott szakembereknek az alkalmassági 
minimumkövetelménynél meghatározottakon 
(36 hónap) felüli többlettapasztalata (2 fő 
esetében maximum 36 hónap, 1 fő maximum 18 
hónap többlettapasztalatot mutathat be) 

20 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 0-100 pont. A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás 
részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb 
tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti 
pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő 
tizedes jegyre való kerekítés mellett.  

 

Az 1. részszempont értékelése: 
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának 
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. ba) pontja szerinti 
fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel 
programot fog használni a pontszámítás során). 

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is 
figyelembe kell venni. 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.  

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. 

Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt 
változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek 
minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.  



Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés 
mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.  

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 
valutaneme is csak ez lehet.   

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.  Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési 
módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  

2. rész vonatkozásában: Ajánlatkérő kifejezetten rögzíti, hogy Ajánlatkérő azon 
hónapokra (5 hónap) terheli fizetési kötelezettség, amely vonatkozásában a 
Vállalkozónak teljesítési kötelezettsége van. 

3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő az M2. alkalmassági 

minimumkövetelményre bemutatott szakemberek szakmai többlettapasztalatát értékeli az 

egyenes (lineáris) arányosítás módszere szerint Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a 

Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) 1. 

számú melléklet A. 1.bb) pont alapján kerül értékelésre. 

A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x (a maximális adható 

pontszám – a minimális adható pontszám) + minimálisan adható pontszám. 

Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb többlettapasztalat) ajánlati tartalmi elemre a 

maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális 

pontszámot adja. 

 

Megjegyzés: az ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. 

pontjában foglaltak igazolására bemutatott szakemberek alkalmasság 

igazolására használt szakmai tapasztalatát az értékelés során nem veszi 

figyelembe, mert ezek a teljesítéshez szükséges minimális elvárást jelentik! 

 

Az M2. alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés kapcsán bemutatott 

szakembereknek az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatotton 36 hónapon felüli 

egészségügyi gázmesteri szakmai tapasztalat területén szerzett szakmai többlet tapasztalatát 

értékeli oly módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 2 fő szakember 

összesen 36 hónap többlettapasztalatot mutathat úgy, hogy 1 fő legfeljebb 18 hónap 

többlettapasztalatot mutathat be. 36 hónap vagy annál több szakmai tapasztalat esetében 

100 pont adható, az ennél kevesebb tapasztalatra adott pontszámot ajánlatkérő a lineáris 

arányosítás szabályai alapján határozza meg. Amennyiben a szakemberek nem rendelkeznek 

az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felüli szakmai tapasztalattal, 

abban az esetben 0 pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont 

 

Az értékelési részszempont legkedvezőbb elem: 36 hónap, azzal, hogy 1 fő maximum 18 

hónap többlettapasztalatot mutathat be. 

 

Ajánlattevőnek a megajánlás alátámasztására az ajánlathoz csatolni szükséges a szakemberek 
saját kezűleg aláírt, az értékelési szempont kapcsán releváns tapasztalatát bemutató 
önéletrajzát (11/A. számú melléklet). Tekintettel arra, hogy a szakemberek alkalmassági 
követelménynek való megfeleléshez bemutatott tapasztalata értékelés keretében nem vehető 
figyelembe, az önéletrajzban is egyértelműen el kell különíteni az alkalmassági 
követelménynek való megfelelést igazoló tapasztalatot és az értékelésre kerülő 



többlettapasztalatot. A tapasztalatot az önéletrajzban év-hónap pontossággal feltüntetett 
kezdési és befejezési dátummal kell megadni.  

Az értékelési szempont szerinti megajánlást alátámasztó dokumentumok tekintetében 
ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés szerint jár el. 

Kbt. 71. § (9) bekezdés: A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő 
által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) 
bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor 
figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább 
egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb 
tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő 
az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a 
hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor 
figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az 
ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás 
van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum 
hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az 
értékeléskor – feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé 
kedvező – azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt 
dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről 
az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, 
egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt 
dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat 
az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell 
figyelembe venni. 

Az értékelési szempont szerinti értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban 
kéri megadni.  

Tört hónap esetén ajánlatkérő a teljes hónapot veszi figyelembe az értékelés során. 

Továbbá ajánlatkérő a felolvasólapon kéri rögzíteni azon szakember nevét is, mely szakember 
az ajánlattevőnek értékelési szempont szerinti megajánlásának alapját képezi.  

Ajánlatkérő a maximálisan figyelembe vehető hónapok számánál magasabb megajánlásokat 
(ajánlati elem legkedvezőbb szintjénél magasabb számú megajánlás) is a maximális 10 ponttal 
jutalmazza. 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza a felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként 
összeadja. 

Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedesjegyre kerekíti, feltéve, hogy a két 
tizedesjegyre történő kerekítés nem eredményez pontazonosságot.  

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint 
az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

Ajánlatkérő nem fogad el aránytalan vagy nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető 
megajánlásokat. 

 
12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
 

Minden rész esetében: 



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok 
az eljárás során következnek be. 

A megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró 
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) 
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha 
az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési 
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, 
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 
által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az 
ajánlattevő felel. 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetén az 
ajánlathozcsatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről acégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, 
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat 
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. 

Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet. Figyelemmel a 321/2015. (X. 
30.) K.r 17.§-ra. 

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró 
okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi 
nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya 
alá. 

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, 
alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 

 
13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatokat és a megkövetelt igazolási mód: 
 

Minden rész esetében: 
 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése 
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az 
általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 

 

 
 
 
 



részletes adatokat azonban nem köteles 
megadni. 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, 
ajánlatkérő az értékelési szempontra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 
ezen alkalmassági követelmény igazolása 
érdekében az alábbi dokumentumok 
benyújtását kéri: 
Minden rész esetében: 
 

M/1.  

Ajánlattevő igazolja alkalmasságát a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján azoknak a 
szakembereknek (szervezeteknek) a 
megnevezésével, végzettségük, szakmai 
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be 
kíván vonni a teljesítésbe. 

Csatolandó dokumentumok: 

- szakemberek bevonására, ismertetésére 
vonatkozó nyilatkozat, amelyből kiderül, 
hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli 
az ajánlattevő; 

- szakember – szakmai tapasztalatot 
ismertető – minden oldalon saját kezűleg 
aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel 
ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból 
egyértelműen derüljön ki az M/1) pontban 
előírt alk. feltétel(ek) teljesülése; 

- végzettséget igazoló dokumentumok 
egyszerű másolata; 

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozata. 

 

M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján a felhívás megküldését 
megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés 
tárgya szerinti (buszos személyszállítási 
szolgáltatás nyújtására irányuló) 
szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 23. §- ban 
meghatározott formában igazolva, azaz az 
ajánlattevő, (adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet) 
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő 
másik fél által adott referenciaigazolással.  

A referencianyilatkozat vagy 
referenciaigazolás tartalmazza legalább a 
következő adatokat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden rész esetében: 
 
M/1.   
 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik az alábbi végzettséggel és 
szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakemberekkel: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik legalább 2 fő egészségügyi 
gázmester OKJ-s bizonyítvány (vagy azzal 
egyenértékű) végzettségű szakemberrel, 
akik rendelkeznek legalább külön-külön 36 
hónap egészségügyi gázmesteri szakmai 
tapasztalattal. 
 
Az egy időben, párhuzamosan végzett 
munkák egyszer vehetőek figyelembe. 
 
Egy szakember csak egy pozícióra ajánlható. 
 
 
 
 
 
 
1.rész esetében: 
 
M1.  Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőző 3 évben (36 
hónapban) legalább nettó 10.000.000,- Ft 
értékű rágcsálóírtásra irányuló igazolt 
szerződésszerűen teljesített referenciával 
(referenciákkal). 
 
Az M1. alkalmassági követelménynek való 

megfelelés legfeljebb 2 db szerződéssel is 

igazolható.  

2.rész esetében: 
 
M1.  Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőző 3 évben (36 



▪ a szerződést kötő másik fél 

megnevezését és címét; 

▪ a teljesítés idejét, (év-hónap-nap 

pontossággal feltüntetett befejezési 

dátum megadásával); 

▪ a teljesített szolgáltatás ellenértékét 

▪ a teljesített szolgáltatás leírását, 

mennyiségi adatokat olyan 

részletességgel, hogy az alkalmassági 

követelménynek való megfelelés 

megállapítható legyen;  

▪ nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e; 

▪ a saját teljesítés arányát.  

Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként 
teljesített referencia esetében a 321/2015. 
(XI. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés 
szerint kell eljárni.  
Az M1.-M2. alkalmassági követelménynek 
közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés 
alapján.  

Ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) 
bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelménynek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők 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, amelynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 

hónapban) legalább nettó 9.000.000,- Ft 
értékű rovarírtásra irányuló igazolt 
szerződésszerűen teljesített referenciával 
(referenciákkal). 
 
Az M1. alkalmassági követelménynek való 

megfelelés legfeljebb 2 db szerződéssel is 

igazolható.  

 

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket 

fogadja el az előírt időszakon belül 

teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a 

felhívás feladásától visszafelé számított 3 

éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb 

hat éven belül került megkezdésre. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § 

alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként 

köteles elfogadni annak igazolását is, ha a 

referencia követelményben foglalt eredmény 

vagy tevékenység a szerződés 

részteljesítéseként valósult meg. 

 



rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

 
14. Ajánlattételi határidő: 
 

2018. január 8. 11:00 óra 
 
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.  

 
15. Az ajánlat benyújtásának címe: 
 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság 

 
16. Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar. 

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az 
esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az 
ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy 
helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

 
17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 
 

Ideje: 2018. január 8. 11:00 órakor 
 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tárgyaló 

 
A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni. 
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el. 

 
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 

Minden rész esetében: 

 

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig kötve van ajánlatához. 

 
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 

biztosítékokra vonatkozó információ: 
 

Minden rész esetében: 



Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  

Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére, valamint teljesítési 
biztosíték nyújtására köteles az alábbiak és a szerződéstervezetben részletezettek szerint: 

 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért 

Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) -, akkor Megrendelő részére meghiúsulási kötbért köteles 

fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás, mely alatt felek a szerződés 

teljes időbeli hatályára  számított teljes nettó vállalkozói díjat értik. A kötbér mértéke a 

kötbéralap 20%-a. 

Ajánlattevő teljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti 
módon, mely vonatkozásában nyilatkoznia kell az ajánlatában.Mértéke a nettó teljes 
ellenszolgálatás 5 %-a. 

 

1.rész: 

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a teljesítés során releváns bármely 

határidőt, olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja, késedelmi kötbér 

megfizetésére köteles. A kötbér alapja a nettó havi vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke 

a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a kötbéralap 1%-a. A 

késedelmi kötbér elmulasztott határidőnként fizetendő (függetlenül attól, hogy az adott 

határidőmulasztás hány teljesítési helyet érint). Bármely határidő legalább 15 napos 

késedelme esetén a szerződést a Ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

2.rész: 

Késedelmi kötbér: Vállalkozó, amennyiben a teljesítés során releváns bármely határidőt, 

olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja, késedelmi kötbér megfizetésére köteles. 

A kötbér alapja a nettó havi vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden 

megkezdett napja után naptári naponként a kötbéralap 1%-a. A késedelmi kötbér elmulasztott 

határidőnként fizetendő (függetlenül attól, hogy az adott határidőmulasztás hány teljesítési 

helyet érint). Bármely határidő legalább 15 napos késedelme esetén a szerződést a 

Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. 

 

20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? 
 
Minden rész esetében:  
 
Nem 

 
21. Egyéb információk: 

1. A Kbt. 113. § (2) bekezdésére tekintettel bármely gazdasági szereplő, amelynek az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 
gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte 
meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) (ajánlati 
nyilatkozat) és a Kbt. 66. § (4) bekezdésére. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen 



felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály 
ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú 
példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát 
kell tartalmaznia. 

3. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

a) az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen; 

b) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az eredetivel 
mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben 
pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni); 

e) A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az 
irányadó. 

f) az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

g) 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; 

a zárt csomagon „Ajánlat – „„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint 
fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása”, valamint: „Csak közbeszerzési 
eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. 

4. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni: 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot adott esetben nemleges tartalommal is szükséges 
megtenni.  

5. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: 
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők 
tekintetében. 

6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz 
csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési 
dokumentumok 2. kötetének 4.5. pontjában meghatározott tartalommal. 

7. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán 
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 



kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az 
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját 
egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési 
jogosultságot igazoló dokumentumot).  

Amennyiben meghatalmazott személy írja alá a nyilatkozatot, abban az esetben a cégkivonat 
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia 
kell a meghatalmazott aláírását is. 

Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 
másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 

10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.30-16.00 óra között, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 9.30-11.00 óra között lehet leadni. 

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre 
jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás 
mintáját is. 

12. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő a műszaki, illetőleg szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította 
meg M/1. feltételek vonatkozásában. 

13. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás 
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második 
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek 
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő 
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a 
kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás 
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az 
ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) 
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével.  

14. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az 
ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von 
be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

15. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 

16. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

17. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 



18. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában 
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai 
szerint kell eljárni. 

19. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 
 

20. Ajánlatkérőjelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 

21. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 

22. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a 
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

 
22. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2017. december 22. 
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