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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438903-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Dunaújváros: Takarítási szolgáltatások
2019/S 180-438903

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
EKRSZ_53097541
Városháza tér 1.
Dunaújváros
2400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beéry Réka
Telefon:  +36 25544172
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu 
Fax:  +36 25403586
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe: https://dunaujvaros.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000955632019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000955632019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Dunaújváros közterületi takarítás
Hivatkozási szám: EKR000955632019
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II.1.2) Fő CPV-kód
90910000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén parkok, erdő, övárok, buszvárók folyamatos takarítása
a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
90511000
90511300
90512000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területe (részletesen a műszaki leírásban)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő által a teljesítés keretében ellátandó feladatok:
1. Heti rendszerességgel ellátandó feladatok:
— a közterületen lévő parkok, zöldterületek tisztán tartása, szemétszedés (tervezett időbeli mennyiség: 52
alkalom/év),
— cserjefoltos területek tisztán tartása, szemétszedés, kézi erővel történő takarítás, gereblye és lombseprű
biztosítása (tervezett időbeli mennyiség: 52 alkalom/év),
— szelektív gyűjtőszigetek melletti illegális hulladékok összegyűjtése a Városüzemeltetési és Beruházási
Osztály által rendelt konténerekbe (tervezett időbeli mennyiség: 52 alkalom/év),
— Dunaújváros közigazgatási területén található parkok és zöldterületek, tervezett területi mennyiség: 879 400

m2. Dunaújváros közigazgatási területén található cserjefoltos területek, tervezett területi mennyiség: 600 000

m2. Tervezett összesített mennyiség mindösszesen: 1 479 400 m2.
2. feladat: Dunaújváros közigazgatási területén található erdők és közutak melletti területek tisztítása,

szemétszedés. Tervezett időbeli mennyiség: 6 alkalom/év; tervezett területi mennyiség: 1 447 748 m2.
3. feladat: Dunaújváros közigazgatási területén közterületen lévő árkok (17 db), folyókák, átereszek (20 db)
tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása. Ajánlattevő feladata a vízelvezetők
takarításához szükséges eszközök biztosítása és a megrendelésben szereplő helyszínre szállítása, valamint
védőfelszerelés biztosítása a munkások részére. 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.

Tervezett időbeli mennyiség: 3 alkalom/év; tervezett területi mennyiség: 20 804 m2.
4. feladat: Dunaújváros közigazgatási területén autóbusz-megállók takarítása:
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— 64 db buszmegálló és azok közvetlen környezetének seprése, szemétszedés,

— 49 db buszváró felépítmény takarítása, beleértve az üvegfelületeket és az oldalfalat is (körülbelül 1300 m2

felület),
— buszváróban található padok (84 db) fertőtlenítős tisztítása,
— Tervezett időbeli mennyiség a II.2.11) pont szerinti opcionális feladatrész nélkül: 52 alkalom; tervezett területi

mennyiség a II.2.11) pont szerinti opcionális feladatrész nélkül: 1104 m2.
Opcionális feladatrész 1: a 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.
Opcionális feladatrész 2: A szerződés tárgya továbbá az eseti megrendelések szerinti takarítási szolgáltatás,
amelyet Megrendelő az alapmennyiségen túl a szerződéses időszakon belül megrendel (opció2). Felek rögzítik,
hogy Megrendelő kizárólag a közbeszerzési eljárás során kiadott – az ajánlat alapját képező – ártáblázat 1-5.
sorai szerinti tevékenység megrendelésére jogosult.
Feladatellátáshoz kapcsolódó ajánlatkérői előírás: Ajánlattevőnek biztosítania kell a munkavállalók rendszeres
munkavédelmi oktatását. Ajánlattevő az oktatás tényét a munkavédelmi naplóban írásban rögzíti.
A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a
szerződés időtartama keretösszeg kimerüléséig (nettó 172 000 000 Ft), de legkésőbb 31.12.2021 napjáig tartó
határozott időtartam.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Hátrányos és/vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (max.
3 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2020
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opció 1:
Téli időszakban: a buszmegállók hó-, és síkosság mentesítése, non-stop, azaz 0-24 órás ügyeleti rendszer,
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.
Opció 2:
Részletesen a felhívás II.2.4) pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumokban

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk



HL/S S180
18/09/2019
438903-2019-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4 / 9

18/09/2019 S180
https://ted.europa.eu/
TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4 / 9

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bek.c) (legjobb ár-érték arány) alapján,adható pontszám: 0-90.Módszere: 1. ért.
részszempont: fordított arányosítás, 2. ért. részszempont: közvetlen pontkiosztás(Részl. a KD-ban).
A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a szerz.időtartama
keretösszeg kimerüléséig (nettó 172 000 000 Ft), de legkésőbb 31.12.2021 napjáig

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll
vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az EKR-ben ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1)
bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös
ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr.
12.-16. §-aiban foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti
nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó
ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs
folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre
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vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az
ajánlatban benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy
az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell
előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek
megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattételben részes gazdasági szereplők közül annak kell
benyújtania, aki a Kbt. 41/A. § (5) bek. szerinti meghatalmazás alapján a nyilatkozatok megtételekor a közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
P.1. Ajánlattevőnek Kr. 19. § (1) bek c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyából (hulladék- és szemétgyűjtés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól
függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bek a) pont; Kr. 19. § (1) bek c) pont].
Ha ajánlattevő a P.1. pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor ezen igazolási mód helyett
bármely, ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ezen ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó. Ajánlatkérő felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bek rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, (vagy közös ajánlattevők), ha P.1. az ajánlati felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (hulladék- és szemétgyűjtés) származó -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 100 000 000 HUF (százmillió forint)
összeget.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy
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az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell
előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek
megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattételben részes gazdasági szereplők közül annak kell
benyújtania, aki a Kbt. 41/A. § (5) bek. szerinti meghatalmazás alapján a nyilatkozatok megtételekor a közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
M.1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül
megkezdett, a közbeszerzés tárgyának (hulladék- és szemétgyűjtés) megfelelő területen végzett legjelentősebb
befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásait a Kr. 22. § (1) bek.
meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell
derülnie.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
— a szolgáltatás tárgyának és mennyiségének rövid ismertetését (minimális tartalomként fel kell tüntetni az
alkalmasság minimumkövetelményeiben elvárt adatot)
— a teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),
— a szerződő (referenciát adó) partner nevét, székhelyét, kapcsolattartóját, elérhetőségét,
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési
dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb 6 éven (72
hónapon) belül került megkezdésre. A Kr. 21/A. § irányadó.
A Kr. 22. § (5) bekezdése irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik

Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 400 000 m2 területen
teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (hulladék- és szemétgyűjtés) szolgáltatás nyújtására vonatkozó, a
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal.
Ajánlattevő az alkalmassági feltételt legfeljebb 3 db szerződésből igazolhatja. Ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásmegrendeléseket veszi figyelembe.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: hibás teljesítési (nettó vállalkozói díj 15 %-a), késedelmi (óránként
15 000 Ft) és meghiúsulási kötbér (nettó vállalkozói díj 15 %-a) a KD-ban foglaltak szerint.
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Fizetési feltételek:
AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. A szerződés pénzügyi
fedezetét AK saját forrásból biztosítja. AK a kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben és a Kbt. 135.
§ (1), (5)-(6) bek-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. AK részszámlázási lehetőséget biztosít a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele az aláírt teljesítési igazolás.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/10/2019
Helyi idő: 14:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/10/2019
Helyi idő: 16:00
Hely:
EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR
a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
II.1.6) Részekre vonatkozó információk folytatása:
Jelen eljárásban Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. A gazdasági, műszaki és minőségi,
illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy
a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az
elvégzendő feladatok részekre bontva történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el. A
szolgáltatás tárgyai egymással szoros összefüggésben vannak, így a szolgáltatások egyben tartása indokolt.
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4)
bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő
elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: eszker@eszker.eu .
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokkal kapcsolatban az elektronikus úton
megtett nyilatkozatok tekintetében irányadó a Kbt. 40-41/C §-a.
3. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni,
továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a
Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt.
65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (a nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is
benyújtandók).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben
a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a
hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
10. FAKSZ: Bartalis Irén, Lajstromszám 00778
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
13. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
14. AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja.
15. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ártáblázatot kitöltött formában. Ajánlattevőnek az árazott
ártáblázatát szerkeszthető .xls formátumban is be kell nyújtania ajánlatához.
16. Ajánlatkérő hátrányos helyzetű, illetőleg súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bek. szerinti fogalmakat
érti.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.

mailto:eszker@eszker.eu
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Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
17/09/2019

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

