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1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény /a továbbiakban Kbt./
115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárásra
1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:
neve: Újfehértó Város Önkormányzata
címe: 4244 Újfehértó, Szent István út 10.
képviselője: Nagy Sándor polgármester
telefon: 06-42-290-000
telefax: 06-42-290-003
e-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
Az ajánlatkérő nevében eljáró:
Dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
címe: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7.
telefon: 20/421-1511
e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája:
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (1) bek. alapján a nyílt eljárás Harmadik rész szerinti szabályait
alkalmazza a Kbt. 115.§ (2)-(4) bek-ben foglaltak szerint, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás
becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot.
3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá rendelkezésre állás
biztosítása
CPV
90630000-2
A közbeszerzés mennyisége:
Újfehértó Város közigazgatási területén síkosság- mentesítési és hóeltakarítási munkálatok
elvégzése az alábbiak szerint:
Újfehértó Város belterületi szilárdburkolatú és szilárdburkolat nélküli közútjai (beleértve a
zúzottkő útalappal rendelkező utcákat is) teljes szakaszának (kivéve 4-es számú főút),
valamint az újfehértói Szent István út mentén húzódó gyalog- és kerékpárút, az újfehértói
Debreceni út mentén húzódó gyalog- és kerékpárút, a 4-es számú főút mellett húzódó
kerékpárút és az újfehértói Kossuth Lajos utca mellett húzódó kerékpárút teljes szakaszának
gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkái,
Újfehértó Város szilárd burkolatú külterületi közútjai gépi síkosság-mentesítési és hó
eltakarítási munkái,

Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő közintézmények parkolói (iskolák, óvodák,
bölcsőde,

művelődési

központ,

Városi

Konyha,

Városi

Uszoda,

Orvosi

Rendelő,

Okmányiroda, stb.) gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkái
a Városi Piac (4244 Újfehértó, Béke tér 12.) területének, illetve a Városi Temető parkolójának
gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkái
a vonatkozó jogszabályokban és a téli munkarendben foglaltaknak megfelelően.
Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
4.) A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
5.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
5.1.

A szerződés a felek között az aláírás napjától 2020. március 15. napjáig terjedő határozott
időtartamra jön létre, figyelemmel az 5.2. pontban foglaltakra.

5.2.

A szerződés időbeli hatálya alatt a tényleges munkavégzés és rendelkezésre állás
főszabály szerint minden év november 15. napjától a következő év március 15. napjáig
tart (téli munkarend). Amennyiben a szerződés szerinti feladatok ellátása a rendkívüli
időjárási körülmények miatt november 15. napját megelőzően vagy március 15. napját
követően is indokolt, erről a Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót.

6.) A teljesítés helye
Újfehértó Város közigazgatási területe
7.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).

A készenléti díj megfizetése a Kbt. 135. § (1) és (5),(6) bekezdései és a Ptk. 6:42.§ alapján –
az ajánlattevő részéről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a tárgyhót követő
hónap 5. napjáig kiállított és a Megrendelő által befogadásra került számla alapján – a számla
kiállításának keltét követő 8 napon belül átutalással történik.

A gépi hóeltolás és síkosság mentesítés végzése esetén a Vállalkozó menetlevelet vezet, ez
esetben a Vállalkozó számla benyújtására a Megrendelő által ellenjegyzett menetlevelek alapján
jogosult. A Vállalkozó köteles a számlához csatolni a Megrendelő által aláírt menetleveleket.
A díj megfizetése a Kbt. 135. § (1) és (5),(6) bekezdései és a Ptk. 6:42.§.alapján- az ajánlattevő
részéről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a tárgyhót követő hónap 5. napjáig
kiállított és a Megrendelő által befogadásra került számla alapján – a számla kiállításának keltét
követő 8 napon belül átutalással történik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre
kerülő szerződés(ek)re az alábbi jogszabályok is vonatkoznak:
• a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
8.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása:
Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja és
részajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
9.) Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m)
pontja szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.

A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti
kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében Magyarországon letelepedett
ajánlattevő köteles benyújtani a nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)- rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő köteles benyújtani a nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha a
részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3.
§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67 § (4) bekezdésében, és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró
okok fenn nem állását, így ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal,
kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
10.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

P.1. Ajánlattevő az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést az eljárást megindító felhívás
megküldését megelőző lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának - vagy annak meghatározott részének – benyújtásával igazolja (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése
nem szükséges. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló benyújtása nem lehetséges, akkor csatolja az ajánlattételi felhívás megküldésének
napjától visszaszámított 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó adóbevallását egyszerű
másolatban (egyéni vállalkozó).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése 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 meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés alapján azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
– figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles
az ajánlatkérő elfogadni az 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ebben
az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (7) bekezdés alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági
követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésének alkalmazására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha:
P.1. az ajánlattevőnek vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától
visszaszámított 3 (három) lezárt üzleti év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív
volt.
Amennyiben ajánlattevő nem tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló készítési
kötelezettség alá, úgy az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 (három)
lezárt üzleti év mindegyikében az SZJA bevallásában a vállalkozói osztalékalap negatív volt.

Amennyiben ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen alkalmassági
követelménynek megfelel, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele eléri a
6 millió forintot.
11.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja szerinti alkalmassági
feltétel teljesülését ajánlattevő a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve
műszaki felszereltség leírásával igazolja.

Darabszám, műszaki paraméter megjelölésével, továbbá a rendelkezési jogosultságot igazoló
okirat(ok) (érvényes okmányok, eszköznyilvántartó lap, bérleti-, lízing-, előszerződés) egyszerű
másolata.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése 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 meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek –
azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján, azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
– figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles
az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban egyértelműen jelölje meg
a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét,
elérhetőségét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésének alkalmazására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha:
M1. Nem rendelkezik legalább 2 db sószóróval, tolólappal ellátott legalább 2 tonna teherbírású,
érvényes okmányokkal rendelkező tehergépjárművel.

12. ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő a neki felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi
kötbér megfizetésére köteles, melynek összege naponta 50. 000,-Ft. A kötbéren túlmenően a
nyertes ajánlattevő köteles megtéríteni továbbá a késedelmes teljesítésből eredően az
ajánlatkérő részéről felmerült tényleges költségeket, beleértve a szolgáltatás eseti ellátásának
harmadik fél által elvégzett költségét is, illetve a késedelemből eredő kárt. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő neki felróhatóan legalább kettő nap késedelembe esik, és az ajánlatkérő felhívására
sem teljesít, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, és az ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér: Nyertes ajánlattevő a neki felróható hibás teljesítése esetén hibás
teljesítési kötbér megfizetésére köteles, melynek összege a szerződésszerű teljesítésig eltelt
időszak alatt naponta 50. 000,-Ft. A kötbéren túlmenően a nyertes ajánlattevő köteles megtéríteni
a hibás teljesítésből eredően az ajánlatkérő részéről felmerült tényleges költségeket, beleértve a
szolgáltatás eseti ellátásának harmadik fél által elvégzett költségét is, illetve a hibás teljesítésből
eredő kárt. Amennyiben a nyertes ajánlattevő kettő alkalommal nem teljesíti megfelelően a
szerződésben vállalt kötelezettségeit, vagy az ajánlatkérő által jelzett hibás teljesítést
haladéktalanul, de legkésőbb kettő napon belül nem teljesíti szerződésszerűen, az ajánlatkérő
jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

Nem teljesítési kötbér: a nyertes ajánlattevő felróható nem teljesítése (teljesítés elmaradása)
esetén ajánlatkérő legalább 500. 000,- Ft nem teljesítési kötbért követelhet a nyertes
ajánlattevőtől.
13.) Az ajánlatok értékelésének szempontja:
Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontrendszer (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja) az alábbi részszempontok szerint:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok:
Rész-szempont

Súlyszám

1. Rendelkezésre állási (készenléti) díj (nettó Ft/hónap)
2. Gépi hóeltolás díja (nettó Ft/alkalom)
3. Síkosság mentesítés díja (nettó Ft/alkalom)
4. Nem teljesítési kötbér mértéke (min. 500 000 Ft, max. 700 000 Ft)

50
20
20
10

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő kiosztja a 1-10 közötti pontszámot:
Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó ajánlat 10 pontot, a többi ajánlat
arányosítással meghatározott alacsonyabb pontszámot kap az 1-10 skálán
1. Rendelkezésre állási (készenléti) díj a fordított arányosítás módszere szerint, a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában;
2012. június 1. napján jelent meg) III. fejezet A. 1. ba) pont alapján kerül értékelésre.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi
ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja.

A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:
Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám –
a minimális adható pontszám) + minimális adható pontszám.
2. Gépi hóeltolás díja a fordított arányosítás módszere szerint, a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján
jelent meg) III. fejezet A. 1. ba) pont alapján kerül értékelésre.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi
ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja.

A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:
Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám –
a minimális adható pontszám) + minimális adható pontszám.

3. Síkosság mentesítés díja a fordított arányosítás módszere szerint, a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1.
napján jelent meg) III. fejezet A. 1. ba) pont alapján kerül értékelésre.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi
ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja.

A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:
Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám –
a minimális adható pontszám) + minimális adható pontszám.
4. Nem teljesítési kötbér mértéke részszempont az egyenes arányosítás módszere szerint
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában;
2012. június 1. napján jelent meg) III. fejezet A. 1. bb) pont alapján kerül értékelésre.
A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:
Pontszám = vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem x (a maximális adható pontszám –
a minimális adható pontszám) + a minimális adható pontszám.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig
arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja.
Az ajánlatkérő által még elfogadott legkedvezőtlenebb megajánlható értéket az ajánlattételi
felhívásban a nem teljesítési kötbér minimális mértékeként meghatározott összegben, azaz
500 000 Ft-ben határozza meg, ennek vállalását Ajánlatkérő a minimális ponttal értékeli.
Az

Ajánlatkérő

vonatkozásában

ennél

kedvezőtlenebb

megajánlásokat

az

ajánlatkérő

érvénytelennek nyilvánítja.

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a kötbér minimális mértékének összegétől 200 000 Ft-tal
magasabb összeget (700 000 Ft) vagy az ennél az ajánlatkérőnek kedvezőbb ajánlattevői
vállalást egyaránt az adható maximális pontszámmal értékeli.
14.) A dokumentáció beszerzésének feltételei
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, teljeskörűen, közvetlen
elektronikus megküldéssel (e-mailben) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.

15.) Ajánlattételi határidő
Dátum: 2016/09/09 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra 00 perc

16.) Az ajánlat benyújtásának címe
Újfehértó Város Önkormányzata
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
17.) Az ajánlattétel nyelve: magyar
18.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje
Dátum: 2016/09/09 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra 00 perc
Helyszín:

Újfehértó Város Önkormányzata
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.

19.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek, a Kbt. 68.§ (3) bekezdése alapján
meghatározott személyek.
20.) Az eljárás tárgyalásos-e: nem
21.) Az ajánlati kötöttség időtartama
A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati
kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát az
ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap időtartamban határozza meg.
A Kbt. 131. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további
30 nappal meghosszabbodik.
22.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok: nem támogatott
23.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt.
79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.
24.) A szerződéskötés tervezett időpontja
A Kbt. 131.§ (6) bek. értelmében a szerződés csak az írásbeli összegezés megküldése napját
követő öt napos időtartam lejártát követően köthető meg. Amennyiben ez a nap nem munkanap,
akkor az azt követő munkanap.

Helyszín:

Újfehértó Város Önkormányzata
4244 Újfehértó, Szent István út 10.

25.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása
Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
26.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások
1.) Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen
borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban (csomagolásban) kell elhelyezni. Az ajánlatokat
személyesen benyújtani munkanapokon 8:00- 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő
napján 8:00-10:00 óra között lehet.
2.) A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni:
„Ajánlat- Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkákTilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!
3.) Az ajánlatok formai követelményei:
a) Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalait sorszámozni. Az ajánlat
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet.
A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
c) Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
d) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
4.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor
kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő
viseli.
5.) Az ajánlat felbontásakor a Kbt. 68. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatok kerülnek
ismertetésre.
27.) Egyéb információk
1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban foglaltak Kbt. 114.§. (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a dokumentációban foglaltak az
irányadók.

2.) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
3.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlattételi 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 az ajánlati felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.
§ (2) bekezdésére vonatkozóan.
5.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan, mely a
következő: Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben
továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok
benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6.) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai alapján előírja, hogy az ajánlatban
meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
7.) Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen vagy
részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt
dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, vagy az
ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után. A fordítás
eredetivel történő egyezőségéről az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője írásban
nyilatkozzék. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapdokumentumnak, akkor az hamis
nyilatkozattételnek minősül.
8.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan.

dokumentáció

mellékleteként

szereplő

9.) Jelen felhívás 11.) P.1. és 12.) M.1. pontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése szerint a minősített ajánlattevőknek szintén külön
kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát.
10.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági
társaság létrehozását nem teszi lehetővé.
11.) A Kbt. 35. § (1) bekezdés szerint több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
Ebben az esetben az ajánlathoz eredeti példányban mellékelni kell a közös ajánlattevők
minden tagja által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölik, továbbá rögzítik, hogy a
közös ajánlattevők a szerződéses kötelezettségeik teljesítéséért egyetemlegesen, az
értékhatár korlátozása nélkül felelősséget vállalnak.

12.) Az ajánlattevő az ajánlatában, a hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk.
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titokra vonatkozóan
a Kbt. 44. §-ban foglaltak az irányadóak. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az ajánlattevő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az ajánlattevő nem
nyilváníthatja üzleti titoknak különösen a Kbt. 44. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt
információkat és adatokat. Ha az ajánlattevő meghatározott információk, adatok üzleti titokká
nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az
ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni őt a megfelelő tartalmú dokumentum
benyújtására.
Fentiekkel összefüggésben fokozottan felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy a
Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő valamely
adatot a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy a Kbt. 44. § (1) bekezdése
szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
13.) Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes
költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.
14.) Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő esetleges
hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő
előtti felbontásából adódik – ő viseli.
15.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) bekezdésben leírtak szerint
ellenőrizni.
16.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során (Kbt. 131.§ (4) bek. ) a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79.§ (2)
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
17.) A szerződéskötés a Kbt. 131. § (6) bekezdésében, amennyiben az eljárásban csak egy
ajánlatot nyújtottak be, úgy a Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint történik.
18.) Ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell:
•

A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányokat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintákat, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő
nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá, 2006. évi V.
törvény 9.§.

•

Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.

•

A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek)
által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

19.) A Kbt. 66.§ (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolni ajánlatához,
amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
20.) Az ajánlattevő köteles csatolni azon kapacitást nyújtó szervezet cégszerű nyilatkozatát
annak tudomásul vételéről, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért, amely kapacitást nyújtó szervezet adatait az
ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja.
21.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.
22.) Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
28.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. 09. 01.

2. KÖTET
ÚTMUTATÓ

Tisztelt Ajánlattevők!
Újfehértó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indít a Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási
munkák elvégzése, továbbá rendelkezésre állás biztosítása tárgyában.
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a felhívás mellett elkészítette a
közbeszerzési eljárásra vonatkozó
•

útmutatót,

•

a gazdasági szereplők által benyújtandó igazolások- és nyilatkozatok mintáit,

•

a közbeszerzés eljárás műszaki leírását,

• valamint a szerződés-tervezetet
(továbbiakban együttesen egyéb közbeszerzési dokumentumok).
Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át az eljárást
megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül
szükséges információkat, valamint a nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit
tartalmazza. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő
által megadott összes követelményt, kikötést és előírást.
Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt
beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy
hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
Amennyiben az eljárást megindító felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak nem egyértelműek, az ajánlattevő kötelessége kiegészítő tájékoztatásért fordulni
ajánlatkérőhöz az egyértelműség biztosítására.
1. Általános előírások
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását
kínálja.

Közös ajánlattétel:
Ebben a körben különösen szükséges a Kbt. 35-36. §-ainak, a Kbt. 113. § (2) bekezdésének,
valamint az eljárást megindító felhívásban foglaltak figyelembe vétele.
A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot a
következők figyelembe vételével: A Kbt. 113 § (2) bekezdés alapján azok a gazdasági szereplők,
amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – anélkül, hogy az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték volna – megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A
gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
eljárást megindító felhívást.
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
Közös ajánlattétel esetében alapvetően a csoport minden tagjára alkalmazni kell azokat a
szabályokat, amelyek az ajánlattevőkre vonatkoznak. Azonban az egységes kezelés érdekében
a felek közötti kommunikáció során (pl. a felhívás, az egyéb közbeszerzési dokumentumok
módosítása, a kiegészítő tájékoztatás megadása, hiánypótlás, felvilágosítás, és indoklás kérése,
számítási hiba javítása vagy előzetes vitarendezés esetén), az ajánlatkérő az értesítését,
tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg.
A közös ajánlattevők csoportja, az általuk létrehozott konzorcium a közbeszerzési eljárás során
nem rendelkezik önálló jogalanyisággal. A konzorcium jogképesség hiányában saját nevében
nem szerezhet jogokat vagy vállalhat kötelezettségeket. Az ajánlattevők jogképességgel nem
rendelkező csoportja nem jelenhet meg a közbeszerzési eljárásban önállóan, mint ajánlattevő,
hanem közös ajánlattevőkként vehetnek részt az eljárásban. Éppen ezért a közös ajánlattevők
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
Alvállalkozók bevonása:
A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Tekintettel
arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya szolgáltatás megrendelése, így az alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját
teljesítésének arányát.
Az alvállalkozók bevonására vonatkozóan kérjük, vegyék figyelembe a Kbt. előírásait, különös
tekintettel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében valamint a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.
2. Kapcsolattartás
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek
minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt kapcsolattartási címre
(pl. faxszámra, e-mail címre) küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az
ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat kézhezvételét követően köteles
a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot
postai úton (futárral) vagy személyesen, illetve ha arra az ajánlatkérő lehetőséget biztosít (pl.

hiánypótlási felszólítás, felvilágosítás kérés során) faxon kell eljuttatni. Az eljárás bármely
szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető
az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton (futárral) megküldött vagy
személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát, illetve a faxon továbbított dokumentumot
az ajánlatkérő kézhez kapja.
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott bármilyen
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:
•

az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy

•

közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy

• az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy
aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére.
A kapcsolattartási címeket az eljárást megindító felhívás I. pontja tartalmazza.
3. A kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás kérésére az eljárást megindító felhívásban foglalt rendelkezések
alkalmazandóak.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen az
alábbiakban megadott címre.
Hivatalos név:
Dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7.
Kapcsolattartási pont(ok):

Tel: 20/421-1511

Címzett: Dr. Egyed Adrienn Noémi

e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com

4. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei
Az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban és az esetleges ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatásokban meghatározott
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen legalább a következő információkat kell feltüntetni:
•
(közös) ajánlattevő(k) neve és címe
•
beszerzés tárgyának megnevezése.
Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt
dokumentumok helyét az ajánlatban.
Ezt követi a felolvasólap és az egyéb dokumentumok.
Az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott módon, az ott
megjelölt formátumban és példányszámban kell benyújtani.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
5. A hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást fog kérni.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül küldi meg az ajánlattevők részére, megjelölve
a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a
felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat
olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás,
az egyéb közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.

6. Igazolások
Az ajánlattevő köteles az ajánlatában az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az ajánlat részeként a nyilatkozatát benyújtani az alábbiak szerint:
a) Az ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
Erre tekintettel az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.
b) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva felel meg, akkor a Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján az ajánlatban be
kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről kiállított nyilatkozatot,
melyben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozik arról, hogy előírt
alkalmassági követelmények teljesülnek.
c) Az ajánlat részeként be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött
szerződést vagy előszerződést a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján (amennyiben releváns).
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt – vagy döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú
következő legkedvezőbb ajánlattevőt is – öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
(eljárást megindító felhívás 10.) pont és 11.) pont) benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani.
Az igazolások (melyek jelen eljárás tekintetében a gazdasági szereplők által benyújtandó
nyilatkozatok) benyújtásához ajánlatkérő minta-formanyomtatványokat állított össze, melyek az
egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. A formanyomtatványok használata nem
kötelező, de a formanyomtatványok szerint elvárt tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok vonatkozásában igazolás
benyújtását, amelyek vonatkozásában az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában
működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként
feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz
vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.
A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön

jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására
alkalmas nyilvántartásnak.
7. Kbt. szerinti igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
A megadott nyilatkozatok csak minták, amelyek segítséget nyújtanak az ajánlat összeállításához.
A nyilatkozatok konkrét tartalmát az ajánlatból következő egyedi szempontok szerint az
ajánlattevőnek kell kialakítania, de a minták felhasználhatóak azok elkészítéséhez. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a minták között nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum
szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő felelőssége, ennek során nem csak az eljárást
megindító felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő
tájékoztatásban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó jogszabályi előírásokat is.
Az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolásokat (nyilatkozatokat) az alkalmassági követelmények tekintetében az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.

3. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

TARTALOM- ÉS KBT. 57. § (1) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI IRATJEGYZÉK

Oldalszám
Fedőlap
Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza
Felolvasólap (1. sz. melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (2. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint a Kktv. szerinti
besorolásról (3. sz. melléklet)
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat az alvállalkozók
vonatkozásában (4. sz. melléklet)
I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL ÉS ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

•

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró
okok tekintetében (5. sz. melléklet)

•

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja szerinti kizáró ok
vonatkozóan (6. sz. melléklet)

•

Nyilatkozat az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő

szervezet tekintetében a kizáró okok vonatkozásában (7. sz. melléklet)
Nyilatkozat alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában
(8. sz. melléklet)
Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (9.sz. melléklet)
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
(amennyiben releváns) (10. sz. melléklet)

/

személy

nyilatkozata

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel/személlyel kötött szerződés
vagy előszerződés (amennyiben releváns)
II. FEJEZET: A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

Megállapodás közös ajánlattételről (amennyiben releváns)
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevő nevében eljárni
(továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag
részéről;
kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a
vezető között;
a számlázás rendjét.

Amennyiben változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, akkor mellékelni kell
a változás bejegyzési kérelem másolatát is.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) {(közös)
ajánlattevő(k)/alvállalkozó/kapacitást
rendelkezésre
bocsátó
szervezet}
képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a
nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §
(1) bekezdés szerinti aláírási-mintát.
Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz
csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását. Meghatalmazás esetén a meghatalmazó aláírási
címpéldányát, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás
mintáját is csatolni kell az ajánlathoz
Nyilatkozat Kbt. kiegészítő tájékoztatásról (11. sz. melléklet)
III. FEJEZET: SZAKMAI AJÁNLAT

önálló

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
V.

FEJEZET:

AZ

AJÁNLATTEVŐ

ÁLTAL

BECSATOLNI

KÍVÁNT

mellékletben
EGYÉB

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült
CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát!

Az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolásokat (nyilatkozatokat) az alkalmassági követelmények tekintetében az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.

1. számú melléklet
FELOLVASÓL AP
Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák
elvégzése, továbbá rendelkezésre állás biztosítása

Tárgy:

Ajánlattevő neve (megnevezése)1:
Ajánlattevő székhelye2:
Közös
ajánlattevők
(amennyiben releváns)3:

képviselője

Kapcsolattartó neve4:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó telefaxszáma:
Azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek:
1. Rendelkezésre állási (készenléti) díj (nettó
Ft/hónap)
2. Gépi hóeltolás díja (nettó Ft/alkalom)
3. Síkosság mentesítés díja (nettó Ft/alkalom)

1

Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését (név, székhely).

2

Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő.

3

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni
jogosult képviselőt megjelölni.

4

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása
[56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt kapcsolattartónak, képviselőnek küldi
meg.

4. Nem teljesítési kötbér mértéke (min. 500 000
Ft, max. 700 000 Ft)
Kelt: ………....................2016. ….................. hó…......nap
………………………………
cégszerű aláírás5
2. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

Alulírott ……………. (név) a …………………………társaság (ajánlattevő neve) képviseletében6

az alábbi nyilatkozatot teszem:
„Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá rendelkezésre
állás biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és az egyéb
közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit megvizsgáltuk és elfogadjuk, nyertességünk
esetén készek vagyunk a szerződés megkötésére és teljesítésére, az ajánlatunkban szereplő
ellenszolgáltatás és a szerződéses feltételek mellett.
Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra kötve
vagyunk ajánlatunkhoz és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta
előtt bármikor elfogadható.

Kelt: ………....................2016. ….................. hó…......nap
……………………………….
cégszerű aláírás7

5

6

7

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta tartalmazza.
A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).
A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta tartalmazza.

3. számú melléklet

NYILATKOZAT A KKTV. SZERINTI BESOROLÁSRÓL
a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján

Alulírott …………….(név)
képviseletében8

a

………………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá
rendelkezésre állás biztosítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

1) *Az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül.

VAGY

2) *Az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról

szóló

törvény

szerint

nem

minősül

mikro-,

kis-

vagy

középvállalkozásnak.

* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.

Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozni kell.

Kelt: ……....................2016. …..................... hó…......nap

………………………………………….
cégszerű aláírás9

8

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). A nyilatkozatot értelemszerűen közös ajánlattevőnkénti bontásban kell
megtenni.

9

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

4. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján

Alulírott ……………(név)
képviseletében10

a …………………………… társaság (ajánlattevő neve)

„Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá
rendelkezésre állás biztosítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

I.
1) *Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem kívánunk igénybe venni alvállalkozót.
VAGY
2) *Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez igénybe kívánunk venni alvállalkozót.
* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész
törlendő.
II.
Amennyiben a 2) pont került megjelölésre, kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi pontokat is:
3) Az alábbiak szerint jelölöm meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni:
Közbeszerzés része(i)
1.
2.
4)

a) *A 3) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:
A közbeszerzés
része(i)

Az alvállalkozó neve

Az alvállalkozó székhelye

1.
2.
VAGY
4

b) *A 3) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az
ajánlattevő számára még nem ismertek.

10

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). A nyilatkozatot értelemszerűen közös ajánlattevőnkénti bontásban kell
megtenni.

* A 4 a) és 4 b) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem
releváns rész törlendő.
Kelt: ……....................2016. …..................... hó…......nap
………………………….
cégszerű aláírás11

11

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendelet
17. § (1) bekezdés szerint

Alulírott ……………….(név)
képviseletében12

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá
rendelkezésre állás biztosítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti foglalt kizáró okok.

Kelt: ……....................2016. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás13

12 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő
vonatkozásában nyilatkozni kell.
13

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

6. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában
a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján
Alulírott ……………….(név)
képviseletében14

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá
rendelkezésre állás biztosítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakról nyilatkozom.
I.
1) *A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
VAGY
2) *A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.
II.
Amennyiben a 2) pont került megjelölésre, tehát az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, akkor kérjük, hogy az alábbi 3) vagy 4) pontot szíveskedjenek aláhúzni (illetve
kitölteni), attól függően, hogy azok közül melyik releváns.
3) *Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról

szóló

2007.

évi

CXXXVI.

törvény

(a

továbbiakban:

pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

VAGY
4) *Nyilatkozom, hogy a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §
r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.
* A 3) és 4) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem
releváns rész törlendő.
Kelt: ……....................2016. …..................... hó…......nap
14

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő
vonatkozásában nyilatkozni kell.

………………………………….
cégszerű aláírás15

7. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendelet
17. § (2) bekezdés szerint

Alulírott
……………….(név)
képviseletében16

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá
rendelkezésre állás biztosítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót illetve (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Kelt: ……....................2016. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás17

15

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

16 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő
vonatkozásában nyilatkozni kell.
17

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

8. számú melléklet
NYILATKOZAT
alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában
a Kbt. 67. § (1) valamint 114. § (2) bekezdés alapján

Alulírott …………………(név)
képviseletében 18

a

………………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá
rendelkezésre állás biztosítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
1.) *Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás 10.) pontjában foglalt gazdasági és
pénzügyi alkalmasság minimum követelményeinek az ajánlattevő megfelel, azaz az
ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszaszámított
3 (három) lezárt üzleti év mindegyikében a mérleg szerinti eredmény nem volt negatív.
Műszaki és szakmai alkalmasság
2.) *Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás 11.) pontjában foglalt műszaki és
szakmai alkalmasság minimum követelményeinek az ajánlattevő megfelel, azaz
-

rendelkezik legalább 2 db sószóróval, tolólappal ellátott legalább 2 tonna teherbírású,
érvényes okmányokkal rendelkező tehergépjárművel.

Kelt: ……....................2016. …..................... hó…......nap
………………………….
cégszerű aláírás19

18

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).

19

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

9. számú melléklet

NYILATKOZAT
kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában
Alulírott …………………(név)
képviseletében 20

a

………………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá
rendelkezésre állás biztosítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

A …………………….. társaság (ajánlattevő neve), aki a tárgyi eljárásban ajánlattevő, az
eljárást megindító felhívás …………….21 pontjában foglalt alkalmasság minimum
követelményeinek az általam képviselt szervezet kapacitására / vagy az általam nyújtott
kapacitásra támaszkodva kíván megfelelni.
Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás hivatkozott pontjában foglalt alkalmasság
minimum követelményeinek az általam képviselt szervezet megfelel.

Kelt: ……....................2016. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás22
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről

20

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).

21 Kérjük, szíveskedjenek az ajánlattételi felhívás XIII.1) (gazdasági és pénzügyi alkalmasság) illetve
XIII.2) M.1) és M.2) (műszaki és szakmai alkalmasság) pontjai közül a relevánst megjelölni.
22

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

10. számú melléklet
NYILATKOZAT23
alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában
a Kbt. 67. § (3) valamint 114. § (2) bekezdés alapján

a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet / személy tölti ki

Alulírott …………………(név), mint a ……………………… társaság/e.v. (a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye) képviseletében 24
„Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá
rendelkezésre állás biztosítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

A …………………….. társaság (ajánlattevő neve), aki a tárgyi eljárásban ajánlattevő, az
eljárást megindító felhívás …………….25 pontjában foglalt alkalmasság minimum
követelményeinek az általam képviselt szervezet kapacitására / vagy az általam nyújtott
kapacitásra támaszkodva kíván megfelelni.
Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás hivatkozott pontjában foglalt alkalmasság
minimum követelményeinek az általam képviselt szervezet megfelel.

Kelt: ……....................2016. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás26
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről

23 Ezt a nyilatkozatot csak akkor kell kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani, ha az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni.
24

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).

25 Kérjük, szíveskedjenek az ajánlattételi felhívás XIII.1) (gazdasági és pénzügyi alkalmasság) illetve
XIII.2) M.1) és M.2) (műszaki és szakmai alkalmasság) pontjai közül a relevánst megjelölni.
26

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

11. számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T 27
kiegészítő tájékoztatásokról

Alulírott
……………….(név)
képviseletében28

a

……………………

társaság

(ajánlattevő

neve)

„Gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá
rendelkezésre állás biztosítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során azokat
figyelembe vettem.
VAGY
nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás nem volt

Kelt: ……....................2016. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás29

27

Ajánlattevő tölti ki.
A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését (név, székhely).
28

29

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

4. KÖTET
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Előzmények
Újfehértó Város Önkormányzata mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlII. törvény
(Kbt.) 5. § c) pontja szerinti ajánlatkérő a Kbt. 112.§ (1) bek. b.) pontjára figyelemmel a Kbt.
115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított „Gépi síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkák elvégzése, továbbá rendelkezésre állás biztosítása”
tárgyában.
2. Közbeszerzés célja
Újfehértó Város közigazgatási területén síkosság- mentesítési és hóeltakarítási munkálatok
elvégzése az alábbiak szerint:

Újfehértó Város belterületi szilárdburkolatú és szilárdburkolat nélküli közútjai (beleértve a
zúzottkő útalappal rendelkező utcákat) teljes szakaszának (kivéve 4-es számú főút),
valamint az újfehértói Szent István út mentén húzódó gyalog- és kerékpárút, az újfehértói
Debreceni út mentén húzódó gyalog- és kerékpárút, a 4-es számú főút mellett húzódó
kerékpárút és az újfehértói Kossuth Lajos utca mellett húzódó kerékpárút teljes
szakaszának (az úthálózatok hossza kb. … km) gépi síkosság-mentesítési és hó
eltakarítási munkái,
Újfehértó Város szilárd burkolatú külterületi közútjai (az úthálózatok hossza kb. … km)
gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkái,
Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő közintézmények parkolói (iskolák,
óvodák, bölcsőde, művelődési központ, Városi Konyha, Városi Uszoda, Orvosi Rendelő ,
stb.) gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkái
a Városi Piac (4244 Újfehértó, Béke tér 12.) területének, illetve a Városi Temető
parkolójának gépi síkosság-mentesítési és hó eltakarítási munkái
a vonatkozó jogszabályokban és a téli munkarendben foglaltaknak megfelelően.
3. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya
Nyertes ajánlattevő feladata Újfehértó Város közigazgatási területének a megjelölt részeken
történő síkosság menetsítési és hóeltakarítási munkaálatainak elvégzése, továbbá a
homokszóróval és megfelelő tolólappal rendelkező munkagépek és a hozzájuk kapcsolódó
személyzet készenlétben tartása a téli időszak alatt (rendelkezésre állás), valamint a
síkosság mentesítési feladatok ellátásához szükséges homok és környezetbarát só
folyamatos biztosítása a téli munkarend ideje alatt. A téli munkarend. november 15-től a
következő év. március 15-ig tart, figyelemmel az alábbiakra: amennyiben a feladatok ellátása

a rendkívüli időjárási körülmények miatt november 15. napját megelőzően vagy március 15.
napját követően is indokolt, erről ajánlatkérő tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt.

Nyertes ajánlattevő a téli munkarend megkezdése előtt, legkésőbb minden év november 15ig egyeztetést kezdeményez ajánlatkérő képviselőjével és kapcsolattartójával, melyen
beszámol a munkára való felkészüléséről, illetve meghallgatja az ajánlatkérő aktuális
kéréseit, jelzéseit. Ennek főbb tartalmi elemeit a Felek képviselői által aláírt jegyzőkönyvben
rögzítik. Amennyiben ezekre az ajánlattevő a helyszínen nem tud érdemi választ adni,
köteles a felvetést megvizsgálni és arra 3 napon belül érdemben reagálni, írásos formában.
Feladatok:
•

Az ajánlatkérő illetve az általa meghatalmazott személy jogosult a vállalkozás tárgyát
képező munkálatokat ellenőrizni, és erre vonatkozóan utasításokat adni a nyertes
ajánlattevő részére. Az utasításokat írásban kell megadni. Az azonnali intézkedést
igénylő esetben szóban adott utasítást utólag, 48 órán belül az utasítást adó írásban
köteles rögzíteni. Az utasítás nem teheti a teljesítést terhesebbé, és a szerződésben
rögzítetteken kívül nem vonatkozhat a tevékenység megszervezésére.

•

Nyertes ajánlattevő a munkálatokat az ajánlatkérő érdekének megfelelően, a tárgyi
tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások, etikai
normák betartásával köteles teljesíteni. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni,
hogy biztosítsa a munka megfelelő, gazdaságos és gyors befejezését.

•

Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a hatályban levő jogszabályoknak
megfelelő technológiát és szabványos gépparkot alkalmaz, szükség esetén azt
tovább fejleszti. Ezekhez, illetve a téli síktalanítási- hóeltakarítási feladatok
végrehajtásához a személyzetet biztosítja.

•

Nyertes ajánlattevő a speciális téli célgépekkel a szerződésben foglaltak szerint a
megjelölt úthálózaton folyamatosan (hétköznap, ünnepnap, munkaszüneti nap,
pihenőnap) biztosítja a téli útforgalom feltételeit, beleértve a buszöblöket és a
parkolókat is.

•

Nyertes ajánlattevő kiemelt figyelmet fordít a síkosság mentesítési munkák végzése
során a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalogjárdák és a várakozóhelyek mentén lévő
növényzet (fasorok, cserjék) védelmére. A kloridhatást minimálisra kell csökkenteni,
törekedni kell arra, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m2-t ne haladja meg.
Tevékenysége során a növényzetet, út- és járda burkolatot kímélve köteles eljárni.

•

Nyertes ajánlattevő kiemelt figyelmet fordít a belterületi földutak karbantartása
keretében a zúzottkő útalap állagának megóvására, védelmére.

•

A nyertes ajánlattevő a téli munkarend ideje alatt az időjárási viszonyokat figyelő
folyamatos ügyeletet tart fenn, ez idő alatt jogosult és köteles a szükséges
munkálatokat az ajánlatkérő külön jelzése nélkül is elvégezni, azonban az ajánlatkérő
vagy annak képviselője utasítását haladéktalanul teljesíteni kell. A hóeltolási
feladatokat, amennyiben a leesett hó mennyisége eléri az 5 cm-t, illetve a síkosságmentesítést (deresedés, ónos eső, páralecsapódás fagyos időben) az ajánlattevő
köteles haladéktalanul megkezdeni. Ezek mellett a téli munkarendben foglalt szerinti
határidőket kell figyelembe venni.

•

A hó eltolási és síkosság mentesítési feladatokat a téli munkarendben foglaltaknak
megfelelően minden esetben a város belső főútjaival, illetve az autóbusz járatok
nyomvonalaival kell kezdeni, melyek után következnek a belső gyűjtő utak, majd az
alárendelt utak. Rendkívüli időjárás, vagy nagy mennyiségben lehullott hó
következtében, vagy az egyébként feltorlódott hóakadályokat a közterületekről, illetve
az önkormányzati tulajdonú közintézmények egyéb intézmények (általános iskolák,
óvodák, bölcsőde, városi piac, művelődési ház, Városi Konyha, Városi Uszoda,
Orvosi Rendelő,, közterületi parkolók, stb) területéről haladéktalanul el kell szállítani,
olyan az ajánlatkérővel előre egyeztetett területre, ahol az közlekedési vagy egyéb
akadályt nem jelent. Az elszállításról az ajánlattevő az ajánlatkérőt folyamatosan
tájékoztatja.

•

A gépjárművek és az egyéb eszközök műszaki alkalmasságáért, a szerződés szerinti
feladatok ellátására való alkalmasságáért, folyamatos karbantartásáért az ajánlattevő
felel. Ajánlattevő Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben speciális járművei
valamely oknál fogva a feladatok elvégzésére alkalmatlanná válnak, haladéktalanul
gondoskodik másik jármű azonnali munkába állításáról. Ennek elmulasztásából eredő
valamennyi jogkövetkezményért az ajánlattevő felel.

•

Nyertes

ajánlattevő

köteles

bármely

akadályoztatást

annak

felmerülésekor,

legkésőbb egy napon belül az ajánlatkérőnek írásban bejelenteni, az akadályoztatás
okának

pontos

megjelölésével.

Ajánlattevő

az

akadályoztatás

bejelentése

elmulasztásából vagy a késedelmes bejelentésből eredő valamennyi kárért felel.

4. Az ajánlati ár:
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.
Nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítéséért, továbbá a rendelkezésre állásért az
alábbiak szerint jogosult díjazásra:

Rendelkezésre állási (készenléti) díj: nettó Ft + ÁFA/hónap november, illetve március
hónapokra időarányos készenléti díj (alapesetben a készenléti díj 50%-a),
Gépi hóeltolás díja, amely tartalmazza a gép igénybevételének, illetve a szükséges
munkaerő igénybevételének díját: nettó Ft + ÁFA/alkalom

A nyertes ajánlattevő minden alkalommal köteles a téli munkarendben felsorolt valamennyi
utca vonatkozásában a gépi hóeltolást elvégezni, és ennek tényét a menetlevéllel igazolni.
Síkosság mentesítés díja, mely tartalmazza az alkalmazott homok és környezetbarát só
biztosításának, továbbá a szükséges munkaerő igénybevételének díját: nettó Ft +
ÁFA/alkalom
A nyertes ajánlattevő minden alkalommal köteles a téli munkarendben felsorolt valamennyi
utca vonatkozásában a síkosságmentesítési munkálatokat elvégezni, és ennek tényét
menetlevéllel igazolni.

Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint
kerül benyújtásra.
A téli munkarend jelen műszaki leírás mellékletét képezi.

5. KÖTET
SZERZŐDÉS TERVEZET
külön mellékelve

