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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 

1) Az ajánlatkérő neve 
Taksony Nagyközség Önkormányzata 

 
2) Az ajánlatkérő címe (székhelye) 

2335 Taksony, Fő út 85. 
 

3) E-mail: Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma, e-mail címe 
Tel: +36 24/520-777 
Fax: +36 24/520-770 
E-mail: onkormanyzat@taksony.hu 

 
4) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása 

A Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárás, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó 
huszonötmillió forintot. 

 
5) A közbeszerzési eljárás tárgya 

„Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzatának 
zöldterületeinek és közterületek tisztántartása” 

 
6) Teljes mennyiség  

Taksony Nagyközség Önkormányzatának zöldterületeinek és közterületek 
tisztántartása során az alábbiakban illetőleg a jelen ajánlattételi felhívás mellékletét 
képező feladatleírásban foglaltak ellátása: 

 
Mennyiség: 
Taksony Nagyközség Önkormányzat közigazgatási határain belül: 
- utcák,  
- parkok,; 
területein lévő zöld felületek karbantartása, tisztántartása,  
 
- a feladatleírásban részletesen meghatározottak szerint hó ügyelet biztosítása, 

hó és síkosság mentesítés. 
 
A szerződés keretében ellátandó feladatok tekintetében részletes leírást a jelen 
ajánlattételi felhívás II. számú mellékelte: Feladatleírás, tartalmazza. 
 
CPV kód: 
77300000-3 - Kertészeti szolgáltatások 
77310000-6 - Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások 
77313000-7 - Parkfenntartási szolgáltatások 
77340000-5 - Fametszés és sövénynyírás 
90600000-3 - Köztisztasági hulladékszállítási szolgáltatások városi és vidéki 

területeken és kapcsolódó szolgáltatások 
90620000-9 - Hólapátolási szolgáltatások 
90630000-2 - Jégmentesítési szolgáltatások 

 

 
7) A szerződés meghatározása amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 

eljárást lefolytatják 

mailto:onkormanyzat@taksony.hu
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„Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzatának 
zöldterületeinek és közterületek tisztántartása” 
 

8) A szerződés időtartama / a teljesítés határideje 
Teljesítés határideje: a szerződéskötés (a szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától) időpontjától számított 12 hónap időtartam. 
 

9) A teljesítés helye 
 
NUTS kód: HU 101 
Taksony közigazgatási területe. 

 
10) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó 

jogszabályra való hivatkozás 
A szerződés finanszírozása ajánlatkérő saját forrásából történik. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. 
Nyertes Ajánlattevő szerződéskötést követően, havonta jogosult (rész)számlát 
benyújtani. A (rész)számlát a szerződés keretében az adott hónap utolsó napjával 
bezárólag elvégzett és teljesítésigazolással alátámasztott feladatairól jogosult 
nyertes ajánlattevő kiállítani.  
 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
 
Nyertes ajánlattevő mind a rész, mind a végszámlához számlarészletezőt köteles 
csatolni, mely a teljesített szolgáltatásokat a benyújtott ajánlatában és a jelen 
közbeszerzési eljárás keretében rendelkezésre bocsátott feladatleírásban 
foglaltakkal összhangban van.  
 
A számla szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő Nyertes Ajánlattevő általi 
kézhezvételét követően 30 napon belül kerül kiegyenlítésre a 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján, figyelembe véve a Kbt. 
130.§ (1) bekezdését, illetve az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: 
 

 Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § 

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 
 

A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. 
 

11)  Annak meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot, valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt nem fogadja el, részajánlat-
tételi lehetőséget nem biztosít. 

 
12) Az ajánlatok értékelési szempontja 

A Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás.  

 
13) Kizáró okok 
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  
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Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód:  

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő 
sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró 
okok bármelyike fennáll. 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő 
sem) olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti 
kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
Igazolási mód: 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 10. § és 12. § 
rendelkezései szerint. 
 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag) csatolja nyilatkozatát arra, 
vonatkozóan, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. (310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § ) 
 
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában Ajánlattevő csatoljon a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó(k) és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet(ek) nem tartozik/tartoznak a Kbt. 56. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá; 
 
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok, igazolások 
vonatkozásában a jelen felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésű 
nyilatkozatok, igazolások csatolását írja elő, tekintettel arra, hogy a 
nyilatkozatoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk. 
 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmassági 
igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az 
eljárás során következnek be (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont). 
 
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban Ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság 
által 2014. május 16-án, a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 
megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. 
§-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról 
a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, 
továbbá a 2012. 06. 01-jén, a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában 
megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során 
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági 
Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú 
útmutatóiban meghatározottak szerint járjanak el, figyelemmel az útmutatók 
közzétételét követő jogszabályváltozásokra is. 
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14) Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak 
 
14.1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
14.1.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód:  

P.1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) csatoljon 
ajánlatában nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 üzleti 
év teljes - ÁFA nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő 
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az 
adatok rendelkezésre állnak (310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdés c) pont). 
 
Ha Ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges, az ezen ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek 
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja a pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése 
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 
módjáról. 
 
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése 
alapján elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy 
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. 
Amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a 
nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a 14. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozat benyújtását. 

 
 

14.1.2. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), ha: 
 
P.1. a teljes nettó árbevétele az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 
üzleti évben nem éri el összesen a nettó 20.000.000 forintot. 
 
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).  
 
Ajánlattevők az alkalmasság igazolása során legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § 
(5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra is, különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés 
c) pontjában foglalt feltételekre. 

 
 
14.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  
14.2.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód:  
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Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi 
dokumentumokat kell az ajánlatában becsatolnia és az ennek megfelelő 
alkalmassági feltételeknek megfelelnie: 
 
M.1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltakkal összhangban az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított három év legjelentősebb zöldterület-, és/vagy intézmény karbantartási 
és/vagy közterület tisztántartási szolgáltatásainak ismertetését, a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerinti referencianyilatkozatokkal 
vagy referenciaigazolásokkal. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági 
előírásoknak megfelelő számú referenciára. 
 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdés alapján csatolt 
referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak a jogszabályi minimumon túl 
tartalmaznia kell: 

- teljesítés idejét (befejezés naptári napban (év/hónap/nap) pontossággal), 

- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (címét és/vagy 
telefonszámát),  

- szolgáltatás tárgyát, 

- az ellenszolgáltatás összegét (nettó forintban),  

- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e! 

A referenciák igazolása a 310/2011. (XII.23.) Kr. 16. § (5) bekezdése alapján 
történik, az elvégzett szolgáltatást az ajánlattevő, illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő 
másik fél által adott igazolással lehet igazolni. 
 
 
M.2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontjában 
foglaltakkal összhangban azokat a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen 
a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, és/vagy 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe.  
 
A szakemberek bemutatása során csatolandó: 

 a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját 
kezű aláírásával, valamint 

 a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű 
másolata, 

 az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt 
rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges. 

 
 
M.3. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés e) pontja alapján a 
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök berendezések, illetve műszaki 
felszereltség leírását, azok típusának, megnevezésének, a rendelkezési jog és az 
üzemképesség megjelölésének megadásával, illetőleg azon gépek tekintetében 
melyek forgalmi engedéllyel rendelkeznek az érvényes forgalmi engedély egyszerű 
másolatát az ajánlatban csatolni szükséges. Sajáttulajdonú eszköz, felszereltség 
(gép, berendezés) esetén nyilvántartási számot is tartalmazó, cégszerű aláírással 



„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETEIN BELÜL TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ZÖLDTERÜLETEINEK ÉS 

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA” 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2015. JÚNIUS 30. 

 

7/14 

 

ellátott ajánlattevői nyilatkozat, bérelteszköz(ök) esetén az előzőeken felül 
mindkét fél által aláírt (elő)szerződés csatolása is szükséges. 
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú 
műszaki felszereltségre,  
 
 

14.2.2. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik: 
  
M.1. az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben 
legalább egy darab zöldterület karbantartására vagy kertészeti munkák 
elvégzésére vonatkozó szerződéssel. (Amennyiben folyamatban lévő szerződést 
kíván bemutatni Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltétel teljesítésére, úgy az 
ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig elvégzett feladatokat tartalmazó 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdés szerinti referenciaigazolást 
vagy referencianyilatkozatot köteles csatolni, melyben foglaltak alapján 
egyértelműen megállapítható az előírt alkalmassági minimumkövetelmény 
megléte.) 
 
M.2. a következő szakemberrel: 
 
M.2.1. legalább 1 fő, kertészmérnöki (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) 
rendelkező szakember, aki legalább 2 év kertészeti szakmaigyakorlattal 
rendelkezik.  
 
 
M.3. legalább az alábbi eszközökkel 
M.3.1. legalább 1 db motoros szegély és bozótvágó berendezéssel; 
legalább 1 db motoros fűnyírógép 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint. Más szervezet kapacitásaira 
történő támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (5) bekezdésében, valamint az 55. § (6) 
bekezdésben foglaltak az irányadóak.  
 
 

15) Hiánypótlás lehetősége  
 
Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint 
teljeskörűen biztosítja. 

 
16) Az ajánlattételi határidő 

 
2015. július 21., 10.00. óra (CET) 

 
17) Az ajánlat benyújtásának címe 

 
Taksony Nagyközség Önkormányzata,  
2335 Taksony, Fő út 85. Titkárság 

 
18) Az ajánlattétel nyelve 
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Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja [Kbt. 36. § (3) 
bekezdés]. 

 
19) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja 

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez szükséges nyilatkozatmintákat, 
feladatleírást és szerződéstervezetet jelen ajánlattételi felhívás megküldésével 
egyidejűleg, elektronikus úton, térítésmentesen megküldi az ajánlattételre felkért 
szervezetek részére. 

 
20) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

 
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2015. július 21. 10.00 óra (CET) 
 
Az ajánlatok felbontásának helye:  
Taksony Nagyközség Önkormányzata,  
2335 Taksony, Fő út 85. Titkárság 

 
21) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott személyek. 
 
22) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

30 nap. 
 
23) A tárgyalás lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja  
 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 122/A. §-ban foglaltak szerint 
folytatja le, mely értelmében tárgyalás tartására nem kerül sor. 

 
24) Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 122. § (9) 

bekezdését 
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (9) bekezdését nem alkalmazza. 

 
25) Az ajánlat részeként kötelezően csatolandó dokumentumok köre:  

 Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseiben 
meghatározottakra. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében 
eredeti nyilatkozat csatolása szükséges, figyelemmel a Kbt. 36.§ (3) 
bekezdésére. 
 

 Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 40. § (1) bekezdésére (adott 
esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező). 
 

 Ajánlattevők kötelesek a jelen felhívás mellékletét képező árazatlan 
költségvetési kiírást hiánytalanul kitölteni és ajánlatukhoz csatolni. 
 

 Az ajánlatba csatolandó adott esetben a Kbt. 55.§ (5) bekezdés, illetve a 
Kbt. 55.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozatok is. Ajánlattevő felhívja 
Ajánlattevők figyelmét, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az 
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést. 
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 Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – 
egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az 
ajánlathoz csatolni kell, valamint kötelesek a közös ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
 

 Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot. 
 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a 
Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási 
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási 
mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának 
azonosítása céljából. Magánszemély tekintetében az aláírás azonosítása 
érdekében teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása 
is elegendő. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös 
ajánlattevők ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy 
Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 
 

 Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás 
megküldésének 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 felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított 
euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból 
származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes 
árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot 
kell alkalmazni. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell 
csatolnia az ajánlatában, melyben közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az 
árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás az adott 
év utolsó napján érvényes árfolyam. Ajánlattevő ajánlatához adott esetben 
csatolja nyilatkozatát az árfolyamszámítás tekintetében. 
 

 Az ajánlattevő az ajánlatában, illetve adott esetben a 69-70. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett 
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan 
információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne 
tartalmazzanak a Kbt. 80.§ (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. 
 

 A nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell legalább 5 millió 
Ft/kár és legalább 10 millió Ft/év értékű zöldterület karbantartására vagy 
zöldterület kezelésére vonatkozó felelősségbiztosítással. Ajánlattevő 
ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a 
szerződéskötés időpontjától a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan 
rendelkezni fog a fentiekben foglaltak szerint, legalább 10 millió Ft/év értékű 
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zöldterület karbantartására vagy zöldterület kezelésére vonatkozó 
felelősségbiztosítással. 
 

26) Nettó vállalkozási díj 

 A nettó vállalkozási díjat Ajánlattevőnek a nyilatkozatmintákban elhelyezett 
Felolvasólap minta szerint kell megadniuk az ajánlatban nettó forintban, 
egész számban. 
 

 Az ajánlati ár tekintetében Ajánlatkérő az értékelést a Közbeszerzési Értesítő 
2012. évi 61. számában 2012. június 1-én megjelent „A Közbeszerzési 
Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű 
dokumentum III.A.1.ba) pontja szerinti relatív fordított arányosítás szerint 
végzi. 
 

 A nettó vállalkozási díj kialakítása során a kiadott feladatleírásnak ismerete 
mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni. 
o Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az 

Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem 
tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

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

o Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden 
egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

o Ha a nettó vállalkozási díj számokkal megadott összege és a betűvel leírt 
összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti 
Ajánlatkérő érvényesnek. 

o Az Ajánlattevőnek a nettó vállalkozási díjat a szerződés tárgyának teljes 
körű megvalósítására, a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített 
ajánlati árként kell megadnia, forintban.  

o A nettó vállalkozási díjnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, 
amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az 
ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. 

 

 Az Ajánlattevők nem tehetnek olyan ajánlatot, amely előlegfizetési igényt 
tartalmaz. Előleg alatt az Ajánlatkérő minden olyan fizetési igényt ért, amelyek 
mögött nincs az Ajánlatkérő által átvett, elismert dolog vagy szolgáltatás. 
 

 Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 
körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési 
igényt. 
 

27) Egyéb információk:  
 

 Jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 
közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy 
valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel 
tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi 
felhívást. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló 
– egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást, 
legalább az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerinti tartalommal 
az ajánlathoz csatolni kell. 
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 Ajánlatkérő előző üzleti év alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11.§-
ban meghatározott üzleti évet érti, azaz az árbevétel tekintetében megtett 
nyilatkozatnak minden esetben az ajánlattevő számviteli törvény szerinti üzleti 
éveinek adatait szükséges tartalmaznia 
 

 Az ajánlatban elhelyezett valamennyi nyilatkozatot - a cégnyilvántartással 
összhangban - cégszerű aláírással ellátva szükséges benyújtani, kivéve az 
olyan nyilatkozatokat, melyeket magánszemély ír alá, ebben az esetben a 
magánszemély aláírása elegendő. 
 

 Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 122. § 
(5) bekezdésének megfelelően van lehetőség, mely az Ajánlatkérő nevében 
eljárón keresztül kérhető. 

CEU Tender Consulting Kft. 
Levelezési cím:  1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. 5. ép. 1. em. 20. 
Telefonszám: +36 1 782 96 40 
Faxszám: +36 1 797 41 68 
E-mail cím: info@ceutender.eu 

 

 Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével 
kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a 
szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során 
[Kbt.124.§ (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt.77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben 
megjelölte. 
 

 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési 
feladatleírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben 
érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. (310/2011. 
(XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdés) 

 

 Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat 
dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, 
abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű 
fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy 
okirat után. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján azon Ajánlattevőknek, akik 
idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be ajánlatuk részeként, az adott 
dokumentum Ajánlattevő általi felelős fordítása is elfogadható, melynek 
helyességéért Ajánlattevő felel. 
 

 Tárgyi eljárásban valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is 
benyújtható a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján. Eredeti példányban kötelező 
benyújtani az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat, vagy 
kezességvállaló nyilatkozat), illetve eredeti példányban szükséges benyújtani a 
Kbt. 60.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot is. 
 

 Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 
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 Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információk 
Az ajánlattételnek nem feltétele ajánlati biztosíték nyújtása. 
 

 Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint annak végrehajtási 
rendeleteiben foglalt rendelkezések irányadóak. 

 Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével 
– a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése 
érdekében a nyertes Ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes 
Ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozását. 
 

 A nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés módosítása (adott esetben) 
kizárólag a Kbt. 132. §-a alapján történhet.  
 

 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér: 
Amennyiben Ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – bármely 
szerződéses kötelezettségével kapcsolatban késedelembe esik, késedelmi 
kötbért köteles fizetni.  

A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj – amelynek összege 

költségvetésben foglalt tételes vállalkozási díj - 0,5%-ának megfelelő 
összegű napi késedelmi kötbér. Ajánlattevő a késedelmi kötbért köteles az 
Ajánlatkérő részére megfizetni a teljesítési határidő lejártát követő naptól 
a szerződésszerű teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér összege adott 
késedelem esetén nem haladhatja meg a kötbéralap 20%-ának megfelelő 
összeget. 

Meghiúsulási kötbér:  
Amennyiben a szerződés nyertes Ajánlattevőnek felróható okból 
meghiúsul, nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, 
melynek mértéke a nettó vállalkozási díj –költségvetésben foglalt tételes 
vállalkozási díj - 20%-a 

 

 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A szigorúbb alkalmassági 
feltételek felsorolása: 14.1. P.1.;14.2. M.1., M.2., M.3. 
 

 A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő 
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni. 
 
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről Ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: 

 

◘ Nemzetgazdasági Minisztérium: 1051 Budapest, József Nádor tér 2-4., 
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. Telefax: +36-1-795-0716, 
Telefon:- NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400, Telefon- NGM 
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(Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000, Telefon- NGM (Honvéd u. 13-15): 
+36 1 374-2700. Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

◘ ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 
Budapest, Pf. 839. tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 
06-80-204-264, a megyei és városi intézetek elérhetősége a 
www.antsz.hu internet-címen található 

◘ MBFH: H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23., levelezési cím: 1590 
Budapest, Pf.: 95., Tel.: +36-1-301-2900. Fax: +36-1-301-2903, a 
területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu 
internet-címen található 

◘ Nemzeti Adó- és Vámhivatal: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. telefon: 
06-1-428-5100, fax: 06-1-428-5509 www.nav.gov.hu  

◘ Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség: H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-
224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62. 

 

28) Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:  
 

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban és dokumentációban, 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie. 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatát a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján egy db papír 
alapú nyomtatott eredeti példányban, valamint, egy db – a nyomtatott eredeti 
példánnyal mindenben megegyező - elektronikus példányban (CD vagy DVD 
lemezen) kell elkészítenie és benyújtania. A példányok közötti bármilyen 
eltérés esetén, az eredeti nyomtatott, papíralapú példány az irányadó.  
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá 
kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan 
személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében 
eljárjanak.  
 
Az ajánlatot zártan, minden oldalát kivéve a fedlapot (szöveget vagy számokat, 
vagy képet tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva, kell benyújtani. 
Folyamatosan, 1-től kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő 
sorrendben haladva (1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum 
esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 
002… sorszámozás is, ahol a nulla darabszáma nem kötött). 
A „zártan” előírás alatt az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi 
lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése 
nélkül lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Az ajánlatot zsinórral, 
lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó 
lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről 
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább 
egy része a matricán legyen. 
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. 
 
Ajánlat lezárása és jelölése 
Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti és elektronikus példányát egy darab 
borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtania.  

mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.nav.gov.hu/
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A borítékot, csomagot az ajánlattételi felhívás mellékletében (Csomagolás 
címzése) megadott minta szerint kell felcímkézni. 
Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és 
megcímezve, akkor az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat 
téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 

 
29) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. június 30. 
 
30) Az ajánlattételi felhívás mellékletei: 

 
1. számú melléklet: Nyilatkozatminták 
2. számú melléklet: Feladatleírás,  
3. számú melléklet: Szerződéstervezet 
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