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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv
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98371110-8

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000326902020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000326902020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17896943Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Seres Csaba

seres@witzrt.hu

https://dunaujvaros.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális vagy helyi hatóság

Általános közszolgáltatások

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés-Dunaújváros

EKR000326902020
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU211 Fejér

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

98371111-5

90630000-2

65130000-3

50000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, 
műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve ésszerűtlen lenne, 
tekintettel arra, hogy a városi köztemető egészét érinti annak üzemeltetése.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatás megrendelés

Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő temető (városi 
köztemető) fenntartása és üzemeltetése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a 
temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá Dunaújváros MJV Önkormányzata 
Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013 (I.25.) önkormányzati rendelete alapján.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés-Dunaújváros

A köztemető Dunaújváros (Hrsz: Dunaújváros belterület 1487, 2608/05, 2608/6, 2608/7, 2635, 2636, 
3565, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3597) helyezkedik el.

Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő temető (városi 
köztemető) fenntartása és üzemeltetése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a 
temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá Dunaújváros MJV Önkormányzata 
Közgyűlésnek a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013 (I.25.) önkormányzati rendelete alapján. A városi köztemető az 
alábbi területeken helyezkedik el: Hrsz. Terület m2 1487 16299 2635 66230 3565 23404 3590 4962 3591 4920 3592 4447 3593 2575 
3594 2130 3595 4705 3597 4401 2608/05 54123 2608/6 16837 2608/7 7204 2636 * 9237 ÖSSZESEN 221474 *= egyházi parcella (
Dunaújvárosi Római Katolikus Egyházközösség) A temetőre vonatkozó főbb adatok: Területe összesen: 212.237 m2 (egyházi parcella 
nélkül), 221.474 m2 (egyházi parcellával) Sírhelyek száma jelenleg: 15.890 db, de a sírhelyek száma folyamatosan változik. A temető 
üzemeltetésénél Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. 
(I.25.) önkormányzati rendeletben foglaltakat be kell tartani. Ajánlattevőnek a villamosenergia, földgáz, ívóvíz, távhő és 
szennyvízelvezetés tekintetében közüzemi szolgáltatókkal kell szerződést kötnie és a teljesített szolgáltató által megszabott közüzemi 
díjakat viselni: A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, utak és egyéb 
tárgyi, elektronikus és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és 
gondozása, továbbá időjárástól függően a temető területén lévő szilárd burkolatú utak hó és síkosságmentesítése. A temetőfenntartó 
feladata továbbá a nyilvántartások vezetése, a térvilágítási hálózat karbantartása, meglévő vízhálózat üzemeltetése, a burkolt területek
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Értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. c) (legjobb ár-érték arány) alapján, az adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Pontkiosztás 
módszere: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás (Részletesen a KD-ban).

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

karbantartása, ravatalozó üzemeltetése, a terület őrzése. Ajánlattevő a köztemető üzemeltetésével kapcsolatosan beszedi Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2013 (I.25.) számú rendeletének 1.sz. mellékletében meghatározott díjakból származó 
bevételt, melyet havonta megfizet Dunaújváros MJV Önkormányzata szerződésben foglalt bankszámlaszámára. Az utalás költsége az 
üzemeltetőt terheli. A rendelet alapján beszedett díjakról havonta ajánlattevő kimutatást készít melyet elektronikusan és papír alapon 
is köteles eljuttatni a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya részére. 
Ajánlattevő köteles évente beszámolót készíteni az üzemeltetést érintően ellátott feladatokról, melyről tájékoztatja Ajánlatkérőt éves 
beszámolja elkészítésével egyidőben. A dunaújvárosi köztemetőt érintő temetkezések számára vonatkozó adatok az alábbiak: 
Temetések száma 2015-2018 ÉV Koporsós (db) Urnás (db) Közköltséges hamvasztás (db) Közköltséges hamvasztásból köztemetés (db) 
Urna kiadás (hazavitt) (db) 2015 122 347 45 33 182 2016 102 347 51 35 139 2017 96 363 57 35 143 2018 99 337 46 32 145 Sírhelyek 
újraváltása ÉV Adott évben megváltott Lejárt, meg nem váltott (db) koporsós (db) urnás (db) 2015 153 204 2587 2016 177 252 2991 
2017 100 228 3114 2018 181 226 3370 2020-tól újraváltásra váró sírhelyek száma ÉV Mennyiség (db) 2020 4790 2021 5411 2022 
5974

Igen

Igen

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.3. szakember többlettapasztalata 
temetkezési szolgáltatások területen (0-36 hónap)

10

Nem

Igen

Nem

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P.1 Alkalmatlan Ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint bármely pénzforgalmiszámláján a felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt. A sorbaállítás vonatkozásában a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.pontja és 60. §-a irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

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 a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónap során vezetett valamennyi 
meglévő pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásától (megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében a
megszűnés napjánál) nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező tartalommal: - valamennyi általa vezetett pénzforgalmi 
számla száma; - mióta vezeti a pénzforgalmi számláját/számláit; - pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás (attól függően, hogy ajánlattevő 
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) továbbá fizetési kötelezettségeinek a 
számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban határidőre eleget tett-e A Kbt. 
65. § (6) bekezdése alapján a P.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, de elegendő ha a 
közös ajánlattevők egyike megfelel. 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. § (8)-(9) bekezdései 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.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

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-t, 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 vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus
űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 1. § (8) bek. is irányadó.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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IgenAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: hibás teljesítési (havi nettó üzemeltetési díj mértéke 15%-a), és meghiúsulási kötbér (teljes
nettó üzemeltetési díj mértéke 20%-a) a KD-ban foglaltak szerint. Teljesítési biztosíték: 3%, Kbt. 134.§(6)bek. a) pont szerint. 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.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

LD. VI.3.) pont

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

IgenA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás 
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 12 hónap időtartam köztemető-üzemeltetési referenciával, mely 
tartalmazott legalább 25 db koporsós és/vagy 50 db urnás temetés teljesítését. A 12 hónap teljesítés minden egyes napjának a vizsgált 
időtartamba kell esnie. Ajánlattevő az alkalmassági feltételt legfeljebb 2 db szerződésből igazolhatja. Ajánlatkérő a vizsgált időszak 
alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásmegrendeléseket veszi figyelembe. M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, 
ha nem rendelkezik a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 54. §-a szerinti, a temetőüzemeltetéshez szükséges: - kertészeti, parkgondozó, 
illetőleg kertépítő vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy - középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséggel
, illetve felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával bíró vagy ezzel egyenértékű 1 fő vezetővel vagy határozatlan idejű 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottal M.3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. §, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 51.§ szerinti a 
temetkezési szolgáltatási feladatokkal összefüggésben legalább 1 fő temetkezési szolgáltató szakképesítéssel rendelkező vagy ezzel 
egyenértékű szakemberrel, aki rendelkezik temetkezési szolgáltatások nyújtására vonatkozó min. 24 hónapos szakmai tapasztalattal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján AT-nek 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 AK 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 AT-k képviseletében eljárhat. A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése 
szerinti felhívása alapján). M.1. AT 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 (köztemető üzemeltetés) megfelelő területen befejezett 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, - nyilatkozatot a saját teljesítés %-os arányáról
. AK 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 AT-k együttesen is
megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k 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. M.2, M.3 AT mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
azokat a szakembereket - a megnevezés, végzettség vagy képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: — a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, 
hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra, — a szakember saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel (év/hónap pontossággal), hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei 
között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen, — a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok, — a 
szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő be AT az előírt 
alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9),
(11)-(12) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Nem

Nem
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óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

2020.05.08 10:00
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VI.4) Jogorvoslati eljárás

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: 
witzrt@witzrt.hu.. 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. §-a alapján
. Ak konzultációt nem tart. 6.Helyszíni bejárás: Helyszín és dátum: Dunaújváros – köztemető, Temető utca, 2020. április 20. 9:00 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.Ajánlattevőnek a 
szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 30 M HUF/év és 5 M HUF/káresemény mértékű felelősségbiztosítást kötni, avagy
meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges 
benyújtania. 15.Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell az 1999. évi XLIII. tv. 30. §-a szerinti hatósági 
engedéllyel. 16.Ak IV.2.6.) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. 17.Kiegészítés a III.2.1.) ponthoz: 1999. évi 
XLIII. törvény, 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2013. (I.25.) 
önkormányzati rendelete. 18. Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége 
biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot 
figyelembe véve ésszerűtlen lenne, tekintettel arra, hogy a városi köztemető egészét érinti annak üzemeltetése.

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek 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 és az EKR rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

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

Dátum:

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

HU

2020.05.08 12:00

EKR

Nem

Nem

Igen

Igen
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás 

hirdetmény feladása

Feladott 2020.04.06 2020.04.08 Seres Csaba Feladott verzió
Közzétett verzió

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2020.04.06

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. §




