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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25403586Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:20230/2021  EHR azonosító:
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90910000-9

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/EKR001304752021/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/EKR001304752021/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)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 307014017Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Csősz-Horváth Alexandra

csosz.horvath.alexandra@gmail.
com

www.xxx.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális vagy helyi hatóság

Általános közszolgáltatások

Dunaújváros köztisztasági feladatok

EKR001304752021
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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:

90512000-9

90511300-5

90511000-2

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

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

Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és a nyilvános illemhely üzemeltetése 
Dunaújváros közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonú erdőterületek, parkok és zöldterületek tisztítása, 
hulladékmentesítése; szilárd burkolatú közterületek (övárkok, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, parkolók, lépcsők) kézi 
takarítása, városi buszmegállók takarítása; továbbá a Vasmű úton található nyilvános illemhely üzemeltetése. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő közterületek köztisztaságával kapcsolatos 
feladatok ellátása, valamint Dunaújváros, Vasmű úton található nyilvános illemhely üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 
A fenntartási, tisztítási feladatok mind belterületi, mind a külterületi közterületeken végzendők. A fenti fő munkanemek alapvető 
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező részletes műszaki leírás és az árazatlan költségvetési kiírás 
tartalmazza. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, parkolók, azok szervizútjai, lakótelepi belső 
úthálózatok, járdák, lépcsősorok, övárkok, zöldfelületek, buszvárók, erdők és parkok mindennemű köztisztasági feladatát el kell 
végezni. Az elvégzendő feladatok 3 típusba sorolhatók: 
- Rendszeres feladatok: Azon feladatok tartoznak ebbe a kategóriába, melyek minden évben közel azonos gyakorisággal és területen 
merülnek fel. Az árazatlan költségvetési kiírásban megadott területi és gyakorisági adatok jól közelítik a feladatok várható volumenét. 
- Eseti feladatok: Olyan feladatok, melyek gyakorisága és mennyisége nem állandó és az időjárási körülményeken túl más tényezők is 
befolyásolják ezen feladatok elvégzésének szükségességét. 
- Sürgősségi feladatok: Olyan feladatok, melyek valamilyen környezeti hatás következtében, vagy Ajánlatkérő megítélése szerint 
sürgős beavatkozást igényelnek. 

Dunaújváros köztisztasági feladatok

2400 Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területe (részletesen a műszaki leírásban)

Nyertes ajánlattevő által a teljesítés keretében ellátandó feladatok:  
1.        Dunaújváros közigazgatási területén található erdőterületek, parkok és zöldterületek tisztítása, szemétszedés 
-        heti rendszerességgel  
-        Mindösszesen: 2.927.148 m2 
2.        Dunaújváros közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú burkolt közterületek [övárkok (21 314 m2), önkormányzati 
tulajdonú utak, járdák, parkolók, lépcsők] tisztítása 
-        heti rendszerességgel 
3.        Dunaújváros közigazgatási területén található autóbusz megállók takarítása 
-        heti rendszerességgel 
-        Mindösszesen: 1.104 m2 
4.        Vasmű úti nyilvános illemhely üzemeltetése és karbantartása 
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

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:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

-        napi, havi rendszerességgel és eseti jelleggel  
-        össz alapterület 120 m2 
-        plusz kapcsolódó ajánlatkérői előírások 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 

Igen

Igen

Eseti munka megkezdése a megrendelés visszaigazolásától számított 
megkezdésének vállalási határideje munkanapban meghatározva

8

Sürgősségi munka megkezdése a megrendelés visszaigazolásától számított 
megkezdésének vállalási határideje órában meghatározva

8

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) 4

Nem

Igen

Nem

2022.01.01 2024.12.31

Nem

Nem

Igen

1.        Téli időszakban a buszmegállók hó-, és síkosság mentesítése – non-stop, azaz 0-24 órás ügyeleti rendszer – valamint DMJV 
Polgármesteri Hivatala általi riasztás esetén, 1 órán belüli beavatkozás biztosítása. A téli időszak meghatározása főszabályként 
november 1. és március 31. közötti időszak, melytől szélsőséges időjárási körülmények esetén el lehet térni, a biztonságos közlekedést 
figyelembe véve. 
2.        Eseti feladatok: Olyan feladatok, melyek gyakorisága és mennyisége nem állandó és az időjárási körülményeken túl más 
tényezők is befolyásolják ezen feladatok elvégzésének szükségességét. 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 

Nem
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A Kbt. 67. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) 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) 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) szerinti meghatalmazás 
alapján a nyilatkozatok megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A bírálat során megkövetelt igazolásmód 
(ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívása alapján).  
P.1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) 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 és/vagy 

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 alkalm. igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a 
2015. évi CXLIII. törvény (a felhívásban használt rövidítése: Kbt.) 62. § (1) és (2)-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. 
Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.)Korm.r. (a felhívásban használt rövidítése: Alkr.) 1-16. §, 1. § (7) 
szerint. 
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlat benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum (a felhívásban használt rövidítése: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlattevő az ajánlatával együtt 
benyújtja az Alkr. 4-7. §-nak megfelelően, valamint az ajánlatkérő által a 2. § alapján kért módon kitöltött EEKD-t. 
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalm. köv.nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett 
szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. 
Az EEKD-t elektronikus űrlapként kell benyújtani az EKR-ben. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az EEKD tekintetében, így a 
közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 62 § (1) k) kb) alpontja tekintetében az 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa 
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges 
csatolni. Ha az előírt alkalm. köv.eknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,az ajánlatban be kell 
nyújtani ezen szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatk.t. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására a Kbt. 69. § 
szerint felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. 
A 62. § (1) b) és f) kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére Ajánlatkérő nem zárja ki a gazd. szereplőt a Kbt. 188. § (4) 
és (5) szerinti esetben (öntisztázás). A határozatot a gazd. szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Nem szükséges 
igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az EU bármely tagállamában működő, ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül 
hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy 
információ magyar nyelvű fordítása csatolandó. A magyaro.i nyilvántartások közül a hatósági nyilvántart.k, valamint a külön 
jogszabályban nevesített nyilvántart.k tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántart.nak. Csatolni kell az 
ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, ha 
nem releváns akkor is. A Kbt. 62. § (1) k) kb) és kc) alpontokra és a 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan az EKR kész nyilatkozat 
sablonként elektronikus űrlap mintát tartalmaz, így ezen pontokra ennek kitöltésével kell nyilatkozni. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból 
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik,
ill. akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a 
közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Irányadó a KH vonatkozó útmutatója is. A 
kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazd. szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő 
részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 

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

Értékelés a Kbt. 76. § (2) c) (legjobb ár-érték arány) alapján, adható pontszám: 0-10. Értékelés módszere: ár szempont: fordított 
arányosság, minőségi szempontok: ponkiosztás. 
 
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i) 
Jelen eljárásban Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. A közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, 
mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő, egymást kiegészítő köztisztasági feladatok összességéből áll. A komplex feladatok 
egyidejű teljesítését és a teljesítések összehangolását indokolja, mely kiemelten fontos a következő időszakban. Az ellátandó feladatok 
jellege nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel. 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Nem
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA 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 400.000 m2 területen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti 
(hulladék- és szemétgyűjtés és/vagy közterület takarítás) szolgáltatás nyújtására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak 
megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal. Ajánlattevő az alkalmassági feltételt legfeljebb 3 db szerződésből igazolhatja. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) 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) 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) szerinti meghatalmazás alapján a nyilatkozatok megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A bírálat során 
megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívása alapján).  
M.1. Ajánlattevő ismertesse a Kr. 21. § (3) 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, és/vagy 
közterület takarítás) megfelelő területen végzett legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített 
szolgáltatásait a Kr. 22. § (1)-ben meghatározott formában és 22. § (2)-ben 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 (e-mailcím),  
- 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) irányadó. A Kbt. 65. § (6) alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen 
is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) 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) is irányadó.  

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

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 és/vagy közterület takarítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 
100.000.000 HUF (százmillió forint) összeget. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

közterület takarítás szolgáltatás) 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) a) pont; Kr. 19. § 
(1) 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) alapján a P.1. 
alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) 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) is irányadó. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők 
figyelmét, a Kbt. 69. § (4) rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.  

Nem

Nem
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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

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:, késedelmi kötbér (óránként 15.000 Ft) és meghiúsulási kötbér (nettó vállalkozói díj 15%-
a), Levonások, szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények: 
− A közterület fenntartási munkák folyamatosságának hiányában: - 10 % 
− Nem szakszerűen és gondosan végzett munkaműveletek esetén: - 10 % 
− Nem megfelelő kapcsolattartás esetén: - 5 % 
 
Fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. A szerződés pénzügyi 
fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Részszámlázás lehetősége biztosított: 3 db számla / hó. 
Ajánlatkérő a kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2)-ben és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. Az 
ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele az aláírt teljesítési igazolás. Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.  

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; 
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. 
Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arra vonatkozólag, hogy ezen követelményeknek megfelel. Az ajánlatkérő a 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ellenőrzi a céginformációs szolgálattól 
(www.e-cegjegyzek.hu) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatokból, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásból. Nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében 
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 
Amennyiben rendelkezésre áll meg kell jelölni az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető. 
 
2. A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: nem kötelező és nem megengedett. Ajánlatkérő gazdálkodó 
szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 
 
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.  
 
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) 

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

A Kbt. 68. § és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

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

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 Nem

2021.11.18 10:00

HU

2021.11.18 12:00

EKR

Nem

Nem

Igen

Igen
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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

VI.4) Jogorvoslati eljárás

szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4)-ben meghatározott információkat.  
 
5. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) szerinti 
nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (a nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is benyújtandók).  
 
6. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással 
az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel 
kapcsolatban válik szükségessé.  
 
7. FAKSZ: Csősz-Horváth Alexandra, 00104  
 
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját. 
 
9. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.  
 
10. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.  
 
11. Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.  
 
12. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ártáblázatot kitöltött formában. Ajánlattevőnek az árazott ártáblázatát 
szerkeszthető .xls formátumban is be kell nyújtania ajánlatához.  
 
13. Hátrányos helyzetű munkavállaló alatt Ajánlatkérő a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény 57/B. § (4) 1. pontja szerinti fogalmat érti. 
 
14. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a Kbt. 41/A. § szabályai szerint. Az ajánlat elkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. 
 
15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, erre 
vonatkozó nyilatkozatot kérünk benyújtani. Ezen nyilatkozatot elektronikus űrlapként kitöltve kell benyújtani. 
 
16. Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKR 
rendszeridő szerint értendő. Irányadó jog: az eljárás megindításakor (VI.4) pont szerinti dátum) hatályos jogszabályok. 
 
17. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az 
ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell. 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. § (3)–(4) szerint.
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.10.15

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

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

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

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:
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