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„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,
erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére”

TÁRGYÚ

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY
HARMADIK RÉSZ
UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ÉRTÉKŰ
NYÍLT [KBT. 113. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI]
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

2018.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az Ajánlatkérő Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezennel felkérem,
hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint nyújtsa
be ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. A 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6.§ (6) bekezdése értelmében Ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel,
amely regisztrált az EKR-ben.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Ajánlatkérő neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
Telefon: +3625544345
Telefax: +3625544178
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 17896943
E-mail: torokr@eszker.eu
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti)
közbeszerzési eljárás.
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja a Kbt. 47. § (2)
bekezdés alapján.
Az eljárás tárgya:
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,
erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére”
A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:
A szerződést a felek 2019.01.01-től 2019. 12. 31. tartó időtartamra kötik azzal, hogy a jelen szerződés
megszűnik a fenti időszakon belül, ha a keretösszeg kimerül, annak kimerülésének (értve ez alatt a
kimerítést eredményező feladat ellátását) napján.
Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bálint Gyöngyi (lajstromszám: 00700)
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1. KÖTET
AJÁNLATI FELHÍVÁS
Ajánlati felhívás az alábbi linken található:
https://ekr.gov.hu
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2. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1.

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA

1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:
1. KÖTET: ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
5. KÖTET: FELADATLÍRÁS (MŰSZAKI LEÍRÁS)
1.2. Jelen közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító
felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt
kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a
közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati
időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt.
Harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően az elektronikus
közbeszerzési rendszer (EKR) a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési
nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai
rendszer.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra biztosított felületén
kell megadni, egyes igazolások benyújtására pedig a felület, az erre a célra létrehozott helyen
az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít.
1.3. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként
kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e
harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő.
Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, nem lehet másra felhasználni, mint
ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

1.4. Eljárási határidőkkel kapcsolatos speciális rendelkezések
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő
nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője
által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző
huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar
folytán [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt
folyamatosan legalább huszonnégy óráig
nem elérhető.
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4)
bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1)
bekezdés szerinti esetben is köteles az ajánlattételi meghosszabbítani az EKR működésének
helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell
meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével
- legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap álljon rendelkezésre
az ajánlat benyújtására.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben az
ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdés] miatt a módosításról értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt.
55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő a módosításról
szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően
haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében ha az ajánlattevő által,
vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények,
így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes
vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar
során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt,
ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett
eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése értelmében nem követ el jogsértést
az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási
cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény
határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének
helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.
2.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

2.1.

Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a felhívás V.2.4. pontjában meghatározott
határidő lejártáig kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. Ajánlatkérő valamennyi érdeklődő

gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve
hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
3.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

3.1.

Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése

alapján.
3.2.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

3.3.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen
felelnek.

3.4.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § (4)
bekezdése szerinti jogutódlás esetét – az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem
következhet be.
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3.5.

Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor
az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
-

a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;

-

a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;

-

meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.

4. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA
4.1.

Ajánlatkérő értékelési részszempontként a legjobb ár-érték arány szempontot alkalmazza, az
alábbiak szerint:
Részszempont

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

1.

Hátrányos
és/vagy
súlyosan
hátrányos
helyzetű munkavállalók alkalmazása

2.

4.2.

Adható
pontszám alsó
és felső határa

Súlyszám

0-90

90

0-90

10

Az 1. értékelési részszempont (Nettó ajánlati ár összesen ( HUF))
A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 90 pontot kap. A többi ajánlat
ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő a fordított arányosítás
módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 90
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: 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 1. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek
az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni.
Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:
•

Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy
azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és
dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és
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az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig,
azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell
megadni, de tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (biztonsági
elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és
vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések,
geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen,
továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján
vagy bármely más okból kell fizetnie.
•
Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre
szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni.
•
A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás
összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is
tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés
időtartama alatt.
•
A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők
rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk, valamint elektronikus
formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor
kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek
nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén
Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak
megfelelő értékelésére:
•
•
•
•
•

4.3.

Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl.
kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül
összevonja, vagy
Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit,
mennyiségi adatait módosítja, vagy
egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely
alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak.

A 2. értékelési részszempont
Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő vállaljae, és ha igen, akkor hány fő hátrányos és/vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló
alkalmazását a szerződés teljesítés időtartamának legalább fele során. Az ajánlat akkor a
legkedvezőbb, ha Ajánlattevő 3 fő hátrányos és/vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló
alkalmazását vállalja a szerződés a teljesítés időtartamának legalább fele során.
Ajánlatkérő hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti
munkavállalót érti:
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Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki
a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b) 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes
nemzetközi osztályozási
rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be,
és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
d) 50 éven felüli személy; vagy
e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
f) valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem
megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25 %-kal meghaladja a tagállam valamennyi
gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált
nemhez tartozik;
vagy
g) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai
tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye;
Ajánlatkérő súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló alatt 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.
cikk 99. pontja szerinti munkavállalót érti az alábbiak szerint:
a) legalább 24 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b) legalább 12 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban, és a „hátrányos helyzetű
munkavállaló” meghatározásánál felsorolt b)–g) kategóriák valamelyikébe tartozik;
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos és/vagy súlyosan hátrányos
helyzetű munkavállalókat a szerződés teljesítésének időtartamának legalább felében kötelező
alkalmaznia Vállalkozónak! Ennek megfelelően példakánt említve, ha 1 fő hátrányos és/vagy
súlyosan hátrányos helyzetű alkalmazottat vállal ajánlattevő, akkor a teljesítési határidő
minimum felében a megajánlott alkalmazottat foglalkoztatnia kell. A folytonosság nem feltétel,
azaz a teljesítési határidő minimum fele összességében is teljesíthető, több különálló rövidebb
időszak összeadásával. Példa: a vállalás egy időszakban történő teljesítést jelent, azaz, ha az
időszak felében 2 főt alkalmaz, a másik felében 1 főt, akkor az 2 fő vállalásnak felel meg és nem
3 fő vállalásnak.
A pontozás az alábbiak szerint történik:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését abszolút
értékelési módszerrel, azon belül a pontozás módszerével értékeli, az alábbiak szerint:

Amennyiben Ajánlattevő 0 főt ajánl meg
ajánlatában
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0,00 pont

Amennyiben Ajánlattevő 1 fő hátrányos
és/vagy súlyosan hátrányos helyzetű
munkavállaló
alkalmazását
vállalja
ajánlatában.

30,00 pont

Amennyiben Ajánlattevő 2 fő hátrányos
és/vagy súlyosan hátrányos helyzetű
munkavállaló
alkalmazását
vállalja
ajánlatában.

60,00 pont

Amennyiben Ajánlattevő 3 fő hátrányos
és/vagy súlyosan hátrányos helyzetű
munkavállaló
alkalmazását
vállalja
ajánlatában.

90,00 pont

A Felolvasólapon ezen értékelési szempont vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy hány fő
hátrányos és/vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés
teljesítésének fele során!
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont
tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 3 fő, így ezen megajánlás és az ennél
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során az ajánlatban tett
vállalásokat Vállalkozónak jegyzőkönyvvel igazolnia kell! A vállalások be nem tartása súlyos
szerződésszegésnek minősül.

Ha az értékelési módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az
általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
Az értékelési szempontok esetében a fenti módszerekkel értékelt egyes tartalmi elemekre adott
értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a felhívásban is meghatározott súlyszámmal,
a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
5. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ÉS AZAJÁNLAT(OK) FELBONTÁSA:
5.1.

https://ekr.gov.hu

5.2.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

5.3.

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el.

5.4.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó
iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi
meg.
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5.5.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

5.6.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése értelmében az elektronikusan
benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
6.1.

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.

6.2.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

6.3.

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

6.4.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja
be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt
nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok
tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási
kötelezettségének eleget tett.

6.5.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak
a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az
összegezésben csak akkor nevezi meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást
lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés
szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve
valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított
sorrendje nem változik.

6.6.

Amennyiben az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely
gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos
határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat.

6.7.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti
az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának
eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által
megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő
ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás
további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
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6.8.

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást
kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése érelmében amennyiben az EKR-ben
az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó
követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő
- ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy
kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat
részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az
ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai
hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (3) bekezdése érelmében amennyiben az EKR-ben
az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó
követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az
ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges
szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem
rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe
venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata
alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell
kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt.
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése érelmében a Kbt. 71. § (11)
bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az
értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás
eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására.
A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a
közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló
- adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is
hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
6.9.

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

6.10. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (6) bekezdése érelmében Az ajánlatkérő

eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl
akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
7.

IRATBETEKINTÉS ÉS ELŐZETES VITARENDEZÉS

7.1.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti
iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági
szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési
kérelmet az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos
írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell bonyolítani.
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7.2.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (9) bekezdése érelmében az előzetes vitarendezési
kérelem megküldése és az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik.

8.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

8.1.

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően

8.2.

A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel
- a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

8.3.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő
hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal
meghosszabbodik.

8.4.

Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.

8.5.

Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.6.

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.

8.7.

A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Ajánlattevő jelen közbeszerzési
eljárásban kizárja projekttársaság általi teljesítés lehetőségét.

8.8.

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg
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- a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. A nyertes
ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
8.9.

Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles
igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás
eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel
együtt felelt meg.

8.10. Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan
eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett
minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet
jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden
releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
9. EGYÉB INFORMÁCIÓ (KIEGÉSZÍTÉS AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSHOZ):
9.1.

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek Ajánlatkérő

9.2.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó, az ajánlat
részeként benyújtandó aláírt dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében az ajánlatkérő a
következő előírásokat rögzíti:

9.3.

Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő a 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet:
a)

Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult
képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az
ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza
a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett
meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Elegendő a papír
alapon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű elektronikus
másolatának csatolása. Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként aláíró
személy szintén meghatalmazott és cégjegyzésre nem jogosult, úgy kérjük mindazon
meghatalmazások csatolását, melyeket együttesen szemlélve egyértelműen levezethető
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az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró meghatalmazott aláírási
jogosultsága.
b)

Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, valamint a fenti meghatalmazásokat az
ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szereplő nevében aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő tekintetében az ajánlatkérő a
céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi a képviseleti jogosultság
fennállását.

c)

Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő nem tartozik a 2006. évi V. törvény hatálya alá (pl.: egyéni vállalkozó,
természetes személy):

d)

Amennyiben az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró személy
meghatalmazás nélkül nem jogosult az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő képviseletére, az aláíró képviselő
tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat
aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett
meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Elegendő a papír
alapon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű elektronikus
másolatának csatolása. Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként aláíró
személy szintén meghatalmazott, úgy kérjük mindazon meghatalmazások csatolását,
melyeket együttesen szemlélve egyértelműen levezethető az ajánlat dokumentumait,
nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő nevében aláíró meghatalmazott aláírási jogosultsága.

9.4.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti
meghatalmazásoka az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti
jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.

9.5.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.

9.6.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését
jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az
eljárásra vonatkozóan jelezte.

9.7.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak
végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a
dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

9.8.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben
lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a
korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

9.9.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan
megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus
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elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az
automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
9.10. Egyéb formai elvárások:
a) 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;
b) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
c) az ajánlatban lévő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat
meghaladó 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;
d) 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;
9.11. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak
megfelelően biztosítja. A hiánypótlás, illetve a felvilágosítás tekintetében az ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdésére. 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.
9.12. A teljes eljárást megindító felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
9.13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
A szerződésre a magyar jog az irányadó.
9.14. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a fenti időpontokban
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra. Átszámítás esetén az
ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar
forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
9.15. Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
9.16. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító 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
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szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
9.17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A
Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni.
9.18. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.

10.

TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK

10.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé
honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
10.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e
ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

Fejér megye
Munkajogi:
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373.
tel: +36 (22) 511-000
fax: +36 (22) 316-577
E-mail: ffmu@fejer.gov.hu ffmmo@fejer.gov.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága
8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 8.
Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 345.
tel: +36 (22) 530-700
fax: +36 (22) 548-919
e-mail: fejeravig@nav.gov.hu
Környezetvédelmi:
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Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.
Telefon: +36 (22) 795-751
Telefax: +36 (22) 795-814
Szociális:
Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály; Szociális és Gyámügyi Osztály
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Telefon: +36 (22) 514-772
Telefax: +36 (22) 526-940
E-mail: hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu
Üzemszünet, üzemzavar

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22.§-a értelmében
„22. § (1) Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR
szolgáltatásainak szünetelését eredményezi.
(2) Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint
dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott
működőképességét jelentő helyzet.
(3) Az EKR üzemeltetésével összefüggő szabályokról, az üzemszünet és az üzemzavar kezelésének
részletes szabályairól az elektronikus közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos
szabályokról szóló külön jogszabály rendelkezik.”
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3. KÖTET
SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
(tervezet)

mely
létrejött
egyrészről
a
Dunaújváros
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
(székhelye:…………………………………….., Adószám: …………………………………, törzsszáma: ………………………………..,
képviseli:………………………………………….) mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről a ………………… (székhely: ……………………., képv: ……………………….., cégjegyzékszám: ………………………….,
adószám: ………………… ……………………) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és
időben, az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III.
része 113.§ (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros
közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyban.
Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzés egészére vonatkozóan jön létre.
Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, így felek a Kbt. rendelkezéseinek betartásával az alábbi szerződést kötik.
Megrendelő kijelenti, hogy a 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 7. pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.

I.
A szerződés tárgya

1.

2.

Megrendelő a jelen szerződés aláírásával továbbá külön megrendelésekkel (opció) megrendeli
Vállalkozótól a Megrendelő közterületein (lásd közbeszerzési műszaki leírás ill. annak mellékletei) az ott
meghatározott gyakoriságú és tartalmú köztisztasági feladatok ellátását a jelen szerződésben és a
közbeszerzési eljárás iratanyagában meghatározottak szerint, eredményfelelősséggel.
Vállalkozó feladatai:
a) Dunaújváros közigazgatási területén található parkok és zöldterületek tisztítása,
szemétszedés,
b) Dunaújváros közigazgatási területén található erdőterületek és közutak melletti területek
tisztítása, szemétszedés,
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3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

c) Dunaújváros közigazgatási területén található övárkok tisztítása,
d) Dunaújváros közigazgatási területén található autóbusz megállók takarítása,
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési eljárás iratanyaga (különösen műszaki leírás) tartalmazza.
Az egyes feladatokkal érintett területek megjelölését és kapcsolódó feladatokat és annak ellátási
gyakoriságát a közbeszerzési műszaki leírás rögzíti.
Felek rögzítik, hogy figyelemmel arra, hogy az autóbusz megállókban a hóeltakarítási munkálatok száma
nem prognosztizálható, így felek ezen feladatot, mint opciós tételt kezelik. Vállalkozó kijelenti, hogy az
opció jogintézményével és jogkövetkezményeivel mind az ajánlattételkor, mind jelen szerződés
megkötésekor tisztában volt ill. van, azaz hogy a Megrendelő egy vagy több jognyilatkozatával a jelen
szerződés időbeli hatálya alatt rendelheti meg a fenti opciós feladatot a mindenkori időjárási
körülményekre tekintettel. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul
lemond arról, hogy a Megrendelővel szemben az opciós tétel ki nem merítéséből adódóan bármilyen
igényt érvényesítsen.
Vállalkozó a szerződés teljesítését vállalja.
Felek megállapodnak abban, hogy a fenti feladatokat a Vállalkozónak, mint a fenti feladatokat
rendszeresen, üzletkörében végzően ellátó személytől elvárható fokozott gondosság mellett kell ellátnia,
eredményfelelősséggel. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte az ellátandó feladatot és ennek
ismeretében, fentiek figyelembevételével kijelenti, hogy a szerződés teljesítésére jogosult és képes és
ezen alkalmasságát a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.
Vállalkozó jogosult közreműködők (ide értve különösen a Kbt. szerinti alvállalkozókat is) igénybevételére.
Az alvállalkozók igénybevételére a Kbt. és a Vállalkozó ajánlatában tett nyilatkozatok irányadóak.
A Vállalkozó az igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a közreműködői által végzett munkákat
saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett közreműködők vonatkozásában azon hátrányos
következményekért is felel, ami ezen közreműködők igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

III.
A felek jogai és kötelezettségei

1.
2.
3.
4.

5.

Vállalkozó köteles minden jelen szerződésben meghatározott tevékenysége során a mindenkor hatályos
valamennyi magyar, Európai Uniós jogszabály, továbbá szakmai szabályok maradéktalan betartására.
Vállalkozó köteles a feladatleírásnak megfelelő valamennyi személyi és technikai feltétel biztosítására.
Felek rögzítik, hogy a feladatokat a Megrendelő külön megrendelése nélkül kell a Vállalkozónak ellátni,
kivéve az opciós tételbe tartozó feladatokat.
Ahol a műszaki leírás konkrét gyakoriságot jelöl meg, ott annak (időszaknak) a kezdő időpontját a
szerződés hatálybalépésétől kell számítani. Ahol a műszaki leírás alkalomszámot jelöl meg, ott akként kell
teljesíteni, hogy az a lehető legeredményesebb feladatellátást eredményezzen (értve ez alatt, hogy a
szerződés teljes időszakában biztosított legyen az adott terület tisztántartása). Felek rögzítik, hogy
Megrendelő utasításadási jogkörében meghatározhatja, hogy mely feladat ellátását pontosan mikor
kívánja. Ennek hiányában a fentiek az irányadóak.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a téli időszakban az autóbusz hó-, és síkosság mentesítésének
biztosítására a Vállalkozó minden naptári nap vonatkozásában 0-24 órás ügyeletet köteles biztosítani,
melynek elérhetőségét a Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követő 5 naptári napon belül köteles
bejelenteni a Megrendelő felé (e-mail és telefon). Az elérhetőség megváltozását a Vállalkozó köteles
előzetesen, legalább 2 nappal korábban a Megrendelő felé bejelenteni. Vállalkozó felelőssége, hogy az
ügyelet a téli időszakban folyamatosan elérhető legyen. Ezen feladat (hó-, és síkosságmentesítés)
vonatkozásában a Megrendelő általi riasztás esetén, 1 órán belüli köteles a hó-, és síkosságmentesítését
megkezdeni.
- 20 -

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

A téli időszak alatt a Felek főszabályként a november 1-március 31. közötti időszakot értik, melytől
szélsőséges időjárási körülmények esetén el lehet térni, a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében.
Megrendelő jogosult a Vállalkozónak utasítást adni a feladat ellátása tekintetében, azonban az adott
utasítás nem teheti a szolgáltatást terhesebbé. Az utasítási jogra egyebekben a Ptk. vállalkozási
szerződésre vonatkozó szabályai értelemszerűen irányadóak.
Vállalkozó tevékenységét hiány-, és hibamentesen (szerződésszerűen) kell, hogy megvalósítsa (teljesítse),
az előírt határidőkön belül. Hiba és hiánymentes az a szolgáltatás, amely alapján Vállalkozó a műszaki
leírásnak megfelelően minden olyan intézkedést időben megtett, amely a tényállapot ill. annak változása
alapján szakmai szemmel szükséges a cél eléréséhez.
Vállalkozó csak olyan módszereket alkalmazhat, amelyet jogszabály vagy egyéb hatósági rendelkezés nem
tilt, és nem eredményezi a közterület, vagy a Megrendelő vagy harmadik személy ingóságának,
ingatlanának vagy személyének károsodását ill. sérelmét.
Vállalkozó felel a tevékenységével vagy mulasztásával Megrendelőnél ill. érintett harmadik személyeknél
(azzal kapcsolatban) bekövetkezett károkért, ide értve a személyiségi jog megsértéséből eredő sérelmeket
is.
A teljesítés helye: Dunaújváros közigazgatási területén a műszaki leírásban meghatározott területek.
Bármilyen, a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető akadályoztatást, (ideértve a késedelmet is)
Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében
minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás elmulasztásából eredő
károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Az akadályközlés kizárólag a Megrendelő
tájékoztatását szolgálja, nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól.
Vállalkozó szükség esetén konzultációt kezdeményez Megrendelőnél a feladat teljesítésének egyeztetése
érdekében, ez azonban a rögzített teljesítési határidőket nem befolyásolja. Ezen kötelezettség
teljesítésének elmaradása a Vállalkozó terhére esik.
Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, valamint szükség esetén tájékoztatást kérni.
A tájékoztatás kérés keretében a Vállalkozó köteles a kért tájékoztatást megadni 2 munkanapon belül
(kivéve, ha a tájékoztatás, ill. az érintett feladat jellegéből, vagy jelen szerződésből más nem következik),
szükség esetén a teljesítéssel kapcsolatban a Megrendelőt kérés nélkül tájékoztatni.
Az ellenőrzés nem, vagy nem megfelelő ellátása Megrendelő részéről nem mentesíti a Vállalkozót a hibás
teljesítés jogkövetkezményei alól.
Vállalkozó köteles munkavédelmi naplót vezeti a teljesítés során folyamatosan, melyben különösen
rögzíteni kell a feladatot ténylegesen ellátó személyek munkavédelmi oktatásának megtörténtét. A
Vállalkozó feladata a szükséges munkaruházat, védőruházat biztosítása, és tényleges használatának
ellenőrzése.
Vállalkozó köteles fokozottan együttműködni a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal, egyéb személyekkel.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az ajánlatában az alábbi részszempontra az alábbi ajánlati elemet vállalta,
melynek a teljesítés időtartamának fele során súlyos szerződésszegés terhe mellett folyamatosan meg kell
felelni:

Hátrányos és/vagy súlyosan hátrányos
alkalmazása (fő)

helyzetű munkavállalók

19. Hátrányos és/vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló alatt 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
4. és 99. pontja foglaltak minősülnek.
20. Felek rögzítik, hogy a fentiek, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak, valamint a tárgyi tevékenység
vonatkozásában a jogszabályban rögzített kötelezettségek bármelyikének megsértése súlyos
szerződésszegésnek minősül.

IV.
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Vállalkozói díj, fizetési feltételek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Vállalkozót jelen szerződés szerinti tevékenységek ellátásáért vállalkozói díj illeti meg.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés nettó 65.000.000.-ft, azaz hatvanötmillió forint keretösszeg
vonatkozásában kötik meg.
A vállalkozó díj számított mértéke, melynek ajánlatban rögzített mértéke: ……………………… Ft+Áfa, azaz
………………………… forint+Áfa.
Az egyes feladatok egységdíjait a Vállalkozó ajánlata és jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
A szerződéskötést megelőző ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme a magyar
forint (HUF).
Felek rögzítik, hogy a fenti díjak átalánydíjak, amelyek tartalmaznak valamennyi felmerülő díjat és
költséget). Fentiek okán Vállalkozó további fizetési igényt nem terjeszthet elő, kivéve, ha jelen szerződés
másként rendelkezik.
Megrendelő az ellenszolgáltatás fedezetét saját forrásból biztosítja.
Az Áfa mértékére a számla kiállításakor hatályos Áfa-szabályok az irányadóak.
Megrendelő előleget nem biztosít.
Megrendelő részszámlázást naptári havonta, utólagosan biztosít a ténylegesen ellátott feladatok és a
mennyiségek szorzata szerint.
Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően –teljesítésigazolás alapján
kiállított számla ellenében - átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései,
továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
A számlák kötelező melléklete a teljesítésigazolás.
A teljesítésigazolás kiállítására ………………………….. jogosult. Az elvégzett munkáról számlát kiállítani csak a
Megrendelő szolgáltatási koordinátora által igazolt (a Vállalkozó által folyamatosan és naprakészen
vezetett) felmérési napló alapján kiállított teljesítésigazolás csatolásával lehet.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamat és külön jogszabályban
(2016. évi IX. törvény) meghatározott behajtási költségátalány megfizetésére köteles.
Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget, csak a hatályos jogszabályoknak és jelen szerződésnek
mindenben megfelelő számlának és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.

V.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1.

2.

3.

Vállalkozó, 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 keretösszeg. A kötbér mértéke a kötbéralap 15%-a.
Felek rögzítik, hogy amennyiben az egyedi megrendelés olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős meghiúsul
(különösen ha Vállalkozó késedelme bármely érintett határidőnél a 3 órát (180 percet) meghaladja), eseti
megrendelési késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Ennek alapja a késedelemmel érintett feladat nettó
ellenszolgáltatása, mértéke a kötbéralap 15%-a.
Vállalkozó, amennyiben a teljesítés során releváns bármely határidőt (kivéve eseti megrendeléssel
megrendelhető munkák), olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja, késedelmi kötbér
megfizetésére köteles. A kötbér alapja a nettó a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó
vállalkozási díj. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári
naponként a kötbéralap 2%-a. A késedelmi kötbér elmulasztott határidőnként fizetendő (függetlenül attól,

- 22 -

4.

5.

6.

7.

hogy az adott határidőmulasztás hány teljesítési helyet érint). Bármely határidő legalább 10 napos
késedelme esetén a szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja.
Vállalkozó amennyiben bármely, jelen szerződés alapján konkrétan megrendelhető munkával kapcsolatos
határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulaszt, késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó vállalkozási díj 2%a késedelem minden 0,5 órájára nézve, azzal, hogy Megrendelő jogosult az adott egyedi megrendeléstől
elállni abban az esetben, amennyiben a késedelem a 3 órát eléri.
Felek megállapodnak abban, hogy a kötbért a Megrendelő a Megrendelővel írásbeli felszólítás útján
érvényesíti. Amennyiben a Vállalkozó az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 3 munkanap alatt
magát nem menti ki (érdemi indoklással és azt alátámasztó bizonyítékokkal), akkor a kötbérkövetelést,
mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. szerinti
feltételek teljesülése esetén.
Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan keletkezett károkért,
függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre
háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a
Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a
kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket
megtéríteni.
Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben
erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni
Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges a Megrendelő
pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az előző pont alkalmazandó.

VI.
A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése

1.

2.
3.

4.

Jelen szerződést a felek 2019.01.01-től 2019. 12. 31. tartó időtartamra kötik azzal, hogy a jelen szerződés
megszűnik a fenti időszakon belül, ha a keretösszeg kimerül ,annak kimerülésének (értve ez alatt a
kimerítést eredményező feladat ellátását) napján.
Felek a fentiek okán az indoklás nélküli felmondás jogát kizárják.
Bármely fél (azonnali hatállyal) jogosult felmondani a szerződést, ha a másik fél súlyos szerződésszegést
követ el, és nem áll érdekében a szerződés teljesítése. A súlyos szerződésszegés a sérelmet szenvedett fél
oldaláról az érdekmúlást önmagában igazolja.
Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül különösen – a szerződésben foglalt ilyennek minősített
szerződésszegéseken túl – Vállalkozó részéről:
1.1.
ha a szerződésben rögzített esetekben a Megrendelő által tett észrevételeket, utasításokat a
Vállalkozó saját hibájából történő figyelmen kívül hagyja,
1.2.
tevékenységét legalább 20 napon keresztül szünetelteti, alapos ok nélkül,
1.3.
Vállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő jóhírnevét sérti vagy
veszélyezteti,
1.4.
üzleti titoktartási kötelezettségét megszegi,
1.5.
amennyiben Vállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet
nyújt be, vagy egyébként törlésre irányuló eljárás indul ellene, ill. egyéni vállalkozói igazolványát
bármely jogcímen elveszti,
1.6.
Vállalkozó adószámát törlik
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1.7.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

amennyiben Vállalkozó bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi,
1.8.
bármely hatóság a tevékenységgel kapcsolatban hiányosságot állapít meg,
1.9.
harmadik személynek kárt vagy sérelmet okoz.
Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül különösen:
2.1.
Vállalkozó tevékenységét akadályozza, vagy lehetetlenné teszi,
2.2.
üzleti titoktartási kötelezettségét megszegi,
2.3.
bármely számlát nem fizeti meg határidőre.
Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél
figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos
(fizetésnél 30 napos) határidő mellett. A felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos
szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló
tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt nem
lehetséges.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
4.1.
Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
4.2.
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
4.3.
Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:
5.1.
feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
5.2.
Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy
5.3.
az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében
kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem
semmis.
A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik
félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért ill. sérelemért.
Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok legalább 30 napon
keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet
értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.

VII.
Felek képviseletében eljáró személyek

1.

Vállalkozó feladatát Megrendelővel folyamatosan egyeztetve köteles ellátni. A Felek a Szerződésben
foglaltak teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.
- 24 -

Megrendelő részéről

Vállalkozó részéről

Név:

……………………

………………..

Tel:

………………………….

…………………….

Értesítési cím:

………………………….

………………….

E-mail:

………………………….

....................

2.
3.

4.

Felek tudomásul veszik, hogy az egymáshoz címzett jognyilatkozatokat hatályosan csak a fenti pontban
megjelölt személlyel közölhetik, illetve részére továbbíthatják.
Amennyiben fentiekben meghatározott, Felek képviseletében eljáró személyek megváltoznak, erről Felek
írásban kötelesek értesíteni egymást. Felek ezt, mint a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerinti körülményt
értékelik.
Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon
tehetik meg érvényesen. A Felek a fentieken értik a fax és az elektronikus levelezés (e-mail) formáját is.

VIII.
Titoktartás

1.

2.
3.

4.

5.

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a másik
féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titkosan kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát
jogszabály előírja.
A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel
tartozik.
Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján
munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb
személyekre, teljesítési segédeikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség
viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a szerződés lényeges
tartalmáról. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem korlátozható vagy nem
tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése
szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4)
bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a
Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes és jogi személynél,
valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a
Szerződés teljesítésében közreműködőknél.
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6.

7.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési
Hatóságnak bejelenteni, ha
6.1.
Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához
vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával,
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt,
valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan
perindításra.
6.2.
Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a
szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett,
valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben)
a szerződés lehetetlenülését okozta.
Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a
Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott
tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok
átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabályértelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek
felróhatóan következett be).

IX.
Vegyes és záró rendelkezések

1.
2.

3.

4.
5.

Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, ezért jelen szerződés
megkötésének akadálya nem áll fenn.
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban
módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (a Kbt.
141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján) az alábbi esetekben:
2.1.
felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba
bejegyzés napjával,
2.2.
felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a
másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt egyébként nem zárja ki.
Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az
olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy
amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó,
hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen
érvényesítette.
Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, és
csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
Felek rögzítik, hogy jogvitájuk esetére kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság/Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
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6.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a
Kbt., valamint a Kbt által engedett körben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne,
vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a
szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a
szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési
dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben
szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a
szerződés részét képezi).
8. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerződés mellékletét képezi (fizikailag
nem csatoltan) az eljárás iratanyaga, kivéve a döntéseket és a döntéselőkészítő iratokat.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
10. Jelen szerződés …….. megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi az
ajánlattételi felhívás, és az ajánlattételi dokumentáció, továbbá Vállalkozó ajánlata.
11. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének
(Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
12. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, de a teljesítési kötelezettség csak a jelen szerződésben
rögzített teljesítési időszak kezdő napjától áll be.

Felek jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírták.

………………………………….,

…………………………

……………………….

Megrendelő

Vállalkozó

Ellenjegyzem:
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1. sz melléklet
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4. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak
felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel
nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus
másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap
a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg
elektronikus aláírás alkalmazását .
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése érelmében amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre
áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus úton
tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó
gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki
az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges
hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem
alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus űrlap
benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más
nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy
a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok kitöltésével köteles
benyújtani:
1.1. Felolvasólap
1.2. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat
1.3. Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
1.4. Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában
Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő nyilatkozatmintákat
bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint jelen Útmutató szerinti formában
szükséges benyújtania ajánlattevőnek.
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Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti
nyilatkozat és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja) szerinti nyilatkozat űrlapjai nem
duplikálódnak közös ajánlattevők számának megfelelően, így ezen űrlapokat csak közös ajánlattevők
képviselője egy-egy űrlapon tudja benyújtani. A Kbt. 35. § (3) bekezdésre tekintettel közös
ajánlattevőknek (az ajánlatot benyújtó közös ajánlattevők képviselőjének kivételével) lehetősége van
ezen nyilatkozatokat pdf. formátumban is benyújtani.
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1. sz. melléklet
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK
AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL
Oldalszám
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. számú melléklet)
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján - EKR rendszerben létrehozott űrlap
kitöltésével
Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött formában.
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – EKR rendszerben
létrehozott űrlap kitöltésével (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó
ajánlattevő esetén EKR űrlap, a többi közös ajánlattevő esetében 2. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése és a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (3.
számú melléklet)
KIZÁRÓ OKOKKAL ÉS AZ ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint alkalmassági
követelmények teljesüléséről (3.1. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében - EKR rendszerben létrehozott
űrlap kitöltésével (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevő esetén
EKR űrlap, a többi közös ajánlattevő esetében 7. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a kizáró okok (kivéve a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja) hiányára vonatkozóan (3.2. számú
melléklet)
Az alkalmasság igazolásában részt vevő, kapacitást nyújtó gazdasági szereplő
nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az alkalmassági követelmények
teljesüléséről (3.3. számú melléklet) (adott esetben)
Nyilatkozat az alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek kizáró okok hatálya
alatt nem állásáról (4. számú melléklet)
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az
annak érkezéséről a cégbíróság 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. §]. - EKR rendszerben
létrehozott űrlap kitöltésével (közös Ajánlattevők esetében a nyilatkozat
duplikálható)
AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK,
IGAZOLÁSOK
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben) A 424/2017. (XII. 19.) Korm.
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rendelet 13.§ (4) bekezdése érelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az
ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat
meghaladó, az ajánlat részeként benyújtandó aláírt dokumentumok,
nyilatkozatok tekintetében az ajánlatkérő a következő előírásokat rögzíti:
Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő a 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre
nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást (5.
számú melléklet), amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett meghatalmazás elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának csatolása.
Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként aláíró személy szintén
meghatalmazott és cégjegyzésre nem jogosult, úgy kérjük mindazon meghatalmazások
csatolását, melyeket együttesen szemlélve egyértelműen levezethető az ajánlat
dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró meghatalmazott aláírási
jogosultsága.
Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, valamint a fenti meghatalmazásokat az
ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szereplő nevében aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő tekintetében az ajánlatkérő a
céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi a képviseleti jogosultság
fennállását.
Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő nem tartozik a 2006. évi V. törvény hatálya alá (pl.: egyéni
vállalkozó, természetes személy):
Amennyiben az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az
alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró
személy meghatalmazás nélkül nem jogosult az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő képviseletére, az aláíró
képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az
ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást (5. számú
melléklet), amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett meghatalmazás elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának csatolása.
Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként aláíró személy szintén
meghatalmazott, úgy kérjük mindazon meghatalmazások csatolását, melyeket
együttesen szemlélve egyértelműen levezethető az ajánlat dokumentumait,
nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró meghatalmazott aláírási jogosultsága.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti
meghatalmazásoka az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást
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nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő
tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az
adószámát.
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdése érelmében a gazdasági
szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT
ESETBEN)
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EKR-ben erre
szolgáló
funkció

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK
A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE1 SZERINT, KIZÁRÓLAG AZ ARRA FELKÉRT AJÁNLATTEVŐ(K)
ÁLTAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKÓL
Oldalszám
Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet);
MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
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 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:
 a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;
 a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és
befejezési dátum megadásával);
 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.
(6. számú melléklet)
ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet.

EKR-ben
erre szolgáló
funkció

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT
ESETBEN)

1

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények,
valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT
KBT. 66. § (2) BEKEZDÉS SZERINT2
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________ (székhely:__________________________________) közös
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott3 képviselője a(z) „Vállalkozási keretszerződés
Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás területeken, az
övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos
elvégzésére” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.
Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat
a szerződéstervezettel együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési
eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, fenntartások és
korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.
Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig
teljeskörűen megismertem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2
Közös ajánlattétel esetén benyújtandó azon közös ajánlattevők tekintetében, akik a Kbt. 35. § (2) bekezdése
és az EKR rendelet 13. § (3) bekezdése alapján megbízták az ajánlatot benyújtó közös ajánlattevőt, hogy
képviseletükben eljárjon az ajánlattétel során.
3
Kérjük aláhúzással jelölni!
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3. sz. melléklet
NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE, VALAMINT A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő meghatalmazás nélküli képviseletére jogosult / meghatalmazott4 képviselője
a
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,
erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyban indított közbeszerzési eljárás
kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.
1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján5, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe6:
A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján7, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1.
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat
veszem igénybe:

Alvállalkozó neve, címe, adószáma

A közbeszerzés azon része, amellyel
összefüggésben szerződést fog
kötni

3. Tárgyi közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján8 nyilatkozom, hogy az
alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva
kívánunk megfelelni.

4

Kérjük aláhúzással jelölni!
66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván
igénybe venni.
5

6

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
60. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
8
Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt.
65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
7
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
(név, cím, adószám)

Az alkalmassági feltétel,
amelynek igazolásához a
kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására támaszkodik
(a felhívás vonatkozó pontjának
megjelölése)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult
vagy szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
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3.1. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – alkalmassági követelmények
(ajánlattevő)
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő meghatalmazás nélküli képviseletére jogosult / meghatalmazott9 képviselője a
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,
erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során
az alábbi nyilatkozatot teszem.
I.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a műszaki és szakmai alkalmasság
M.1. pontjának
önállóan / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet kapacitásait igénybe véve
10

megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlatkérő felhív az alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt
igazolások benyújtására, úgy azt az ajánlatkérő által meghatározott határidőn belül teljesítem.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok (a továbbiakban:
hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban
előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot, a
kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségemnek (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor
ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok
fennállását fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a
Kbt. 73. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja szerint a
Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett
köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy
személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél évtől három évig terjedő
időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a közbeszerzési eljárás során,
illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett
és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei fennállnak.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult
vagy szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

9

Kérjük aláhúzással jelölni!

10

Az alkalmasság valamennyi pontja tekintetében tegye meg nyilatkozatát arról, miként kíván megfelelni.
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3.2. sz. melléklet

NYILATKOZAT
Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – kizáró okok
(ajánlattevő)
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő meghatalmazás nélküli képviseletére jogosult / meghatalmazott11 képviselője a
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,
erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során
az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) pont ka) és kc) alpontjában,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult
vagy szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)
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3.3. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan
(alkalmasságot igazoló szervezet)
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
alkalmasság igazolására igénybe vett más gazdasági szereplő meghatalmazás nélküli képviseletére
jogosult / meghatalmazott12 képviselője a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros
közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a
helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére”
tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem az általam igazolni kívánt
alkalmassági követelmények tekintetében, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozóan.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott M.1 13 alkalmassági követelményeknek, amelyek vonatkozásában az ajánlattevő
részére kapacitást nyújtunk, így amennyiben ajánlatkérő felhívja az az alkalmassági követelmények
tekintetében a felhívásban előírt igazolások benyújtására, úgy azt az ajánlatkérő által meghatározott
határidőn belül ajánlattevő közreműködésével teljesítem.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok (a továbbiakban:
hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban
előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot, a
kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségemnek (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor
ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok
fennállását fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a
Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja szerint a
Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett
köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy
személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél évtől három évig terjedő
időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a közbeszerzési eljárás során,
illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett
és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei fennállnak.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult
vagy szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

12

13

Kérjük aláhúzással jelölni!
Megfelelő válasz jelölendő az eljárást megindító felhívásban foglal alkalmassági minimumkövetelmények szerint
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4. sz. melléklet
NYILATKOZAT
az alkalmasságot igazoló szervezetek és alvállalkozó(k) kizáró okok hatálya alatt nem
állásáról

Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő meghatalmazás nélküli képviseletére jogosult / meghatalmazott14 képviselője a
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,
erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során
az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és alkalmasságot
igazoló szervezet(ek) kizáró okok hatálya alatt nem állásáról.
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat és nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső
alkalmasságot igazoló szervezetet/szervezeteket.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult
vagy szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

14

Kérjük aláhúzással jelölni!
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5. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS

Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely:
_________________________) ajánlattevőaz alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet15
meghatalmazás nélküli képviseletére jogosult/meghatalmazott képviselője ezennel meghatalmazom
_________________________ (személyi igazolvány száma.: _______________), hogy a
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,
erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során
készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________

______________________________

(meghatalmazó

(meghatalmazott aláírása)

képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:
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6. sz. melléklet
NYILATKOZAT

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb
szolgáltatásairól
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet16 meghatalmazás nélküli
képviseletére jogosult / meghatalmazott17 képviselője a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros
közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a
helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére”
tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a
felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákat
teljesítette:

Szerződés
t kötő
másik fél
(neve,
címe)

A
szolgáltatás
tárgya,
megnevezés
e,
ismertetése

Mennyiség
meghatározása –
olyan részletességgel,
hogy abból az
alkalmassági
minimumkövetelményn
ek való megfelelés
megállapítható legyen

A teljesítés
ideje
(kezdési és
befejezési
dátum év,
hónap, nap
pontosságga
l)

A teljesítés
az
előírásokna
k és a
szerződésne
k
megfelelően
történt?

Saját
teljesíté
s aránya

(igen/nem)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult
vagy szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

16
17

Kérjük aláhúzással jelölni!
Kérjük aláhúzással jelölni!
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT
KBT. 114. § (2) bekezdése szerint
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
(közös ajánlattevő)18
Nyilatkozom, hogy
szervezetünk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosról az alábbiak szerint nyilatkozik (név, állandó
lakóhely):
szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs
szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

18

Csak abban az esetben kérjük benyújtani a nyilatkozatot, ha több ajánlattevő közösen tesz
ajánlatot. A konzorcium vezető tag az EKR rendszeren keresztül nyújtsa be a nyilatkozatot űrlap
formájában, a többi közös ajánlattevő jelen nyilatkozatot nyújtsa be.
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5. KÖTET
FELADATLEÍRÁS

________________________________________________

RÉSZLETES MŰSZAKI LEÍRÁS
1.) Dunaújváros közigazgatási területén található parkok és zöldterületek tisztítása,
szemétszedés
Nyertes ajánlattevő által heti rendszerességgel ellátandó feladatok:
-

a közterületen lévő parkok, zöldterületek tisztán tartása, szemétszedés,
cserjefoltos területek tisztán tartása, szemétszedés,
szelektív gyűjtőszigetek melletti illegális hulladékok összegyűjtése a Városüzemeltetési
és Beruházási Osztály által rendelt konténerekbe.

Dunaújváros közigazgatási területén található parkok és zöldterületek: 879.400 m2
Dunaújváros közigazgatási területén található cserjefoltos területek:
600.000 m2
Mind összesen:
1.479.400 m2
2.) Dunaújváros közigazgatási területén található erdőterületek és közutak melletti
területek tisztítása, szemétszedés
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok:
-

Dunaújváros közigazgatási területén található erdők és közutak melletti területek
tisztítása, szemétszedés.

Dunaújváros közigazgatási területén található erdőterületek konkrét helyének és területének
(m2) meghatározását a 1. számú melléklet tartalmazza.
3.) Dunaújváros közigazgatási területén található övárkok tisztítása
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok:
A közterületen lévő árkok, folyókák, átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása. Az összegyűjtött lomb, kommunális hulladék, ág, egyéb hulladék
Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya által
rendelt konténerbe gyűjtése. Elmozdult mederlapok, vízmosások jelzése az városüzemeltetési
és beruházási osztály által a feladat elvégzéséhez kapcsolódóan közreműködőként kijelölt
ügyintéző felé.
Dunaújváros közigazgatási területén található övárkok konkrét helyének és területének (m2)
meghatározását a 2. számú melléklet tartalmazza.
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4.) Dunaújváros közigazgatási területén található autóbusz megállók takarítása
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok:
- buszmegállók és azok közvetlen környezetének seprése, szemétszedés
- buszváró felépítmény takarítása, beleértve az üvegfelületeket és az oldalfalat is
- buszváróban található padok fertőtlenítős tisztítása
- opcionális: téli időszakban a buszmegállók hó-, és síkosság mentesítése – non-stop, azaz
0-24 órás ügyeleti rendszer – valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata általi riasztás esetén, 1 órán belüli beavatkozás biztosítása. A téli
időszak meghatározása főszabályként november 1-március 31. közötti időszak, melytől
szélsőséges időjárási körülmények esetén el lehet térni, a biztonságos közlekedést
figyelembe véve.
Dunaújváros közigazgatási területén található buszmegállók konkrét helyének és területének
(m2) meghatározását a 3.számú melléklet tartalmazza.
Kapcsolódó ajánlatkérői előírások:
Munkavállalók rendszeres munkavédelmi oktatásban részesülnek. Ajánlattevő nyilatkozik,
hogy az oktatás tényét a munkavédelmi naplóban írásban rögzíti.
1. számú melléklet
Dunaújváros közigazgatási területén található erdőterületek
ERDŐTERÜLET MEGHATÁROZÁSA

TERÜLETE (m2)

Vasmű út – Építők útja – Hunyadi út

100.000

Hunyadi út – Gyárkapu út (régi Autóformula mögött)

209.000

Gyárkapu út

500

Erdei tornapálya

59.749

Tűzálló út melletti erdő

37.000

Hengerész u. mögötti erdő

14.915

Gandhi u. mögötti erdő

78.000

Venyimi út – Hunyadi u. – Petőfi S.u.

73.000

Cirkusz tér feletti erdő

20.000

Kádár völgyi erdő (mindkét oldal)

18.000

Bocskai u. mögötti erdő

14.200

Fáy A.u. mögötti erdő

20.000
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6-os számú főút mindkét oldalán lévő erdők

600.000

Jégcsarnok mögötti erdő

44.500

Ruhagyári úti erdőterületek

78.884

Üdülősor

78.000

Barátság városrész

2.000

MIND ÖSSZESEN:

1.447.748

Takarítás gyakorisága: 2 havonta.
2. számú melléklet
Dunaújváros közigazgatási területén található övárkok
ÖVÁROKELHELYEZKEDÉSE
62-es körforgalom – Szilágyi E. (OBI Áruház oldalában is)
Baracsi út – Cirkusz tér
Batsányi u. vízelvezető 35-57.szám
Budai Nagy Antal út
Dózsa György út – Arany Hordó Étterem mögött
Dózsa György út – Erdei Tornapályával párhuzamosan
Gőzmalom u.
Hajnal u. 3-5. mögött
Hunyadi út (mindkét oldal)
Ipari Park
Krúdy Gyula u.
Martinovics I. u. 27-35.
Napos part (Béke krt. is)
Panda fagyizó lépcső (Petőfi S.út 12.)
Papírgyári út
Páskom u. 10.
Pentelei Molnár János Emlékház
Petőfi Sándor út (Szikvíz üzem)
Százlábú híd alatti vízelvezető (5 db részű lefolyó)
Szeméttelep
Széna sor
Szórád Márton út
Tavasz u. vízelvezető
Tűzállói út
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TERÜLETE (m2)
3.547
2.400
120
900
30
225
325
30
1.365
1.584
10
46
575
30
2.134
20
5
52
40
30
178
170
30
720

Üdülősor
Vasmű út – Vasmű tér
Vasmű út 62. mögötti szerviz út
Weiner Tibor krt. – Aranyvölgyi út
Zrínyi u. (Patak híd)
MIND ÖSSZESEN:

250
906
30
5002
50
20.804

Takarítás gyakorisága: évente 3 alkalommal

3. számú melléklet
Dunaújváros közigazgatási területén található autóbusz megállók
1. Aranyvölgyi út 48-as emlékmű
nincs felépítmény
2. Aranyvölgyi út MAZDA szalon előtti megálló
3. Aranyvölgyi út Penny Market előtti megálló
4. Baracsi út – Tavasz utca
5. Béke körút – Szabadság út parkoló
6. Béke körút – Interspar
7. Béke körút – Interspar
8. Béke körút – Profi
9. Béke körút – Profi
10. Béke tér
11. Bercsényi utca
12. Bercsényi utca
13. Bocskai utca – Balogh Ádám utca
14. Bocskai utca – Balogh Ádám utca
15. Budai Nagy Antal út – Volán
16. Dózsa György út – Baracsi út
17. Dózsa György út – Baracsi út
18. Dózsa György út – CIB bank
19. Dózsa György út – Táncsics M.u. helyi és helyközi
20. Dózsa György út – Táncsics M.u. helyi
21. Kokszolói út
22. Magyar út – Laktanya
23. Magyar út – Laktanya
24. Magyar út – Orosz emlékmű előtti megálló
25. Magyar út – Orosz emlékmű előtti megálló
26. Magyar út – Panda fagyizó mellett
27. Magyar út – 6-os út megálló
28. Magyar út – Szent István út
29. Neumann János utca – Triumph
30. Neumann János utca – Aikawa előtt
31. OBI előtti megálló
32. Papírgyári út – Délvárosi út
33. Papírgyári út – Bowling Center előtt
34. Papírgyári út – Bowling Center előtt
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van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
van felépítmény

35. Papírgyári út – Ferrobeton
36. Papírgyári út – Ferrobeton
37. Papírgyári út – gyár előtti megálló
38. Papírgyári út – gyár előtti megálló
39. Petőfi út – Venyimi utca
40. Petőfi út – Venyimi utca
41. Római körút – Fáy A.u.
42. Római körút – Pincesor
43. Ruhagyári út
44. Százlábú hídon
45. Százlábú hídon
46. Szigeti út – Remix
47. Szilágyi E.út – Bagolyvár
48. Szilágyi E.út – Bagolyvár
49. Szilágyi E.út – Református templom
50. Szórád M.út – Dózsa Gy.út kereszteződés
51. Szórád M.út – Dózsa Gy.út kereszteződés
52. Szórád M.út 44. mellett
53. Szórád M.út 44.mellett
54. Temető kapu
55. Temetői út – Vadvirág u.
56. Temetői út – Vadvirág u.
57. Tesco áruház előtti megálló
58. Új Vasmű út – Liszt F. kert előtti megálló
59. Új Vasmű út – Liszt F. kert előtti megálló
60. Vasmű téri megálló
61. Vasmű út „ADY” megálló
62. Vasmű út „ADY” megálló
63. Vasmű út – Dózsa tér
64. Vasmű út – SZTK előtti megálló
65. Vasútállomás
66. Venyimi u. – Hunyadi u. végállomás
67. Venyimi u. – Jókai u. sarok
68. Venyimi u. – Jókai u. sarok
69. 6-os út – Nagyvenyimre vezető út
A buszmegállók területe 4 * 4 m2
Mindösszesen: 1.104 m2
Takarítás gyakorisága: hetente
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van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény
van felépítmény
nincs felépítmény
van felépítmény

