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I. AJÁNLATI FELHÍVÁS 

 

„ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA ALSÓÖRSÖN” 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás 

 

Kiegészítés az EKR-ben megjelenő ajánlati felhíváshoz 

 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon, elektronikus levelezési és honlap címe:  

 

Alsóörs Község Önkormányzata, székhely: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49. Telefon/fax: +36 

87 447 192, e-mail: temusz@alsoors.hu  www.alsoors.hu. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: Jászberényi Tamás közbeszerzési tanácsadó, telefon: +36 30 

9259390, e-mail: jaszberenyi@t-online.hu 

 

2. A választott eljárás:  

Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló   Korm . rendelet és a Kbt . 40. §-a 

alapján elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével, a Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez. 

3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja és pénzügyi feltételei:  

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás mellékleteként közbeszerzési dokumentumokat is készít.  

Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul, teljes 

körűen és térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra a https://ekr.gov.hu/ linken (eljárás 

azonosítója: EKR000358062021) mindazon gazdasági szereplők részére, akik az eljárás iránt 

érdeklődésüket az EKR-ben jelzik. 

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu 

címeken érhetőek el.  

Az ajánlatkérő az EKR felületen tart kapcsolatot az eljárás iránt érdeklődő gazdasági 

szereplőkkel/eljárás résztvevőivel.  

mailto:temusz@alsoors.hu
http://www.alsoors.hu/
mailto:jaszberenyi@t-online.hu
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
http://nekszt.hu/
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4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:  

 

Zöldterületek fenntartása Alsóörsön. 

 

Az elvégzendő feladat részajánlatonként eltérő mértékben az alábbi feladatokat foglalja magában, mely 

feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák: 

- kaszálás, gyepkarbantartás 

- egynyári virágágyak gondozása 

- kétnyári virágágyak gondozása 

- rózsaágyak gondozása 

- cserje felületek gondozása 

- díszfák gondozása 

- burkolt felületek kezelése 

- évelő ágyak ápolása 

- növények pótlása 

- időjárás okozta, vagy gallyazás, fakivágás miatti balesetveszély elhárítás kezelése 

- zöldhulladék kezelés és szállítás 

- nagy cserepes, villanyoszlopra helyezett muskátlik kezelése 

- parkolók tisztántartása 

- növényvédelmi feladatok ellátása 

- utcabútorok, hulladékgyűjtő edények tisztántartása 

 

I. SZÁMÚ RÉSZTERÜLET (I. sz. részajánlat) 

8226 Alsóörs, (Sirály park, 71. park, 71. sz. út É-i oldalán, Endrődi park, Vasút előtti járda /71. sz. út D-

i oldal/, Vasútállomás előtti terület, 71. sz. út – vasúti sín közötti parkírozó) zöldterületeinek és 

felületeinek rendszeres gondozása mintegy 30.811 m2 területen.  

 

II. SZÁMÚ RÉSZTERÜLET (II. sz. részajánlat) 

8226 Alsóörs, (Endrődi S. u., Ady E. u. park, Faluközpont, Műv. Ház park, Községi Strand, Riviéra 

Kemping, gyűjtőutak mellett: Füredi út, Alkotmány út, Fő út) zöldterületeinek és felületeinek rendszeres 

gondozása mintegy 25.095 m2 területen. 

 

III. SZÁMÚ RÉSZTERÜLET (III. sz. részajánlat) 

(Szabadság tér dísz park, Szabadság tér, Kossuth u. rézsűk, Török ház előtti tér, Templom utca, Fő u. – 

Kossuth utcától Templom lépcsőig, Szent István u. park, Szent István u. – Fő u. díszkert, Felső 

buszforduló, Szent István utca, May János utca, Kilátó tér) zöldterületeinek és felületeinek rendszeres 

gondozása mintegy 9.723 m2 területen. 

 

IV. SZÁMÚ RÉSZTERÜLET (IV. sz. részajánlat) 

Merse Leader Kultúrpark: magáningatlanok által határolt zöldterület és felületek rendszeres gondozása 

mintegy 11.110 m2 területen. 

 

Az I-IV. részajánlati körökre együtt és külön-külön is lehet ajánlatot tenni. 

 

Nómenklatúra: (CPV kód)  77313000-7 (parkfenntartási szolgáltatások) 

 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 

lefolytatatásra kerül: vállalkozási szerződés. 
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6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:  

Nem kerül sor. 

 

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  

 

Valamennyi részajánlati körben a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződés hatálybalépésétől számított 36 

hónapig, folyamatosan kell teljesítenie.   

8. A teljesítés helye:  

HU 8226 Alsóörs Község közigazgatási területe.  

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való hivatkozás:  

 

Valamennyi rész esetében: 

 

A szerződéses időtartam alatt (36 hó) a nyertes ajánlattevő(k) havonta, az adott részajánlati körre tett 

szerződéses ár 1/36-részének megfelelő összegű számla kiállítására jogosult(ak).  

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és 

formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik, a 

számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése 

és a Kbt. 135. § (1) (5) (6) bekezdése szerint. A számla kiállításának az alapja az ajánlatkérő által 

jóváhagyott teljesítésigazolás. 

A kifizetés vonatkozásában irányadó, mindenkor hatályos jogszabályok többek között: 

- 2015. évi CXLIII. törvény; 

- 2013. évi V. törvény; 

- 2011. évi CXCV. törvény; 

- 2017. évi CL. törvény; 

- 2007. évi CXXVII. törvény. 

 

10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Valamennyi rész esetében: 

 

Késedelmi kötbér: Amennyiben ajánlattevő a Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét 

olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti szerződésszerűen, a Szerződésben meghatározott valamely 

határidőben, úgy ajánlatkérő – a másik fél szerződésszegése esetén őt megillető, a Szerződésben illetve a 

vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb jogai mellett – késedelmi kötbér követelésére jogosult, 

amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt 

naptári nap után 10.000.-Ft/nap, de legfeljebb a nettó vállalkozási díj 15%-a. 

 

Minőségi (hibás teljesítés) kötbér: 

Amennyiben ajánlattevő a Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét olyan okból, amelyért 

felelős, hibásan teljesíti, úgy ajánlatkérő – a másik fél szerződésszegése esetén őt megillető, a 

Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb jogai mellett hibás teljesítési 

kötbért érvényesíthet. Amennyiben ajánlatkérő úgy ítéli, hogy az ajánlattevő által végzett munka nem 

megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja az ajánlattevőt a munka ésszerű határidőre történő 
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kijavítására. Amennyiben az ajánlattevő a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát az ajánlatkérő 

elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A hibás teljesítési kötbér 

mértéke a 12 hónapra jutó nettó vállalkozási díjának 5 %-a. 

 

Meghiúsulási kötbér: 

Amennyiben ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti valamely a Feladatok körébe tartozó 

kötelezettségét, meghiúsulási kötbért köteles fizetni ajánlatkérő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke 

az adott megbízás Vállalkozási díjának 5 %-a a szerződésben meghatározottak szerint. 

 

11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem. 

 

12. A részajánlattétel lehetőségének megadásáról, vagy annak kizárásáról szóló ajánlatkérői 

előírás. Részajánlat tételére lehetőség esetén, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy 

valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy 

ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek 

indokainak feltüntetése: 

 

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít részajánlattételre. Ajánlattevő valamennyi részre tehet ajánlatot. 

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek számát. 

 

13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat nem kizárólag az 

ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján kerül kiválasztásra, a gazdaságilag 

legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása (kivételesen a sorrendje): 

Valamennyi rész esetében: 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. 

 

Az ajánlatok értékelése – valamennyi részajánlat esetében - a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik: 

 

Értékelési szempontok Súlyszám 

a.) Nettó ajánlati ár (36 hónapra 

vonatkozóan) (Ft mértékegységben) 

90 

b.) Előírtnál rövidebb teljesítési időpont 

vállalása időjárás okozta, vagy gallyazás, 

vagy fakivágás miatti balesetveszély 

elhárításának megkezdésére (max.: 6 óra, 

min.: 1 óra) (óra mértékegységben) 

10 

 

a.) A részajánlatonkénti nettó ajánlati ár elnevezésű értékelés esetében a 36 hónapra vonatkozó 

megajánlást a relatív értékelés módszere szerint, a fordított arányosítás módszerét alkalmazva jár el 

ajánlatkérő. A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ár kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat 

pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott 

pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok 

értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. 

 

Az értékelés módszere képlettel leírva: 

 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

b.) Előírtnál rövidebb teljesítési időpont vállalása időjárás okozta, vagy gallyazás, vagy fakivágás 

miatti balesetveszély elhárításának megkezdésére (max.: 6 óra, min.: 1 óra) (óra mértékegységben) 

Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő köteles az időjárás okozta , vagy gallyazásból , vagy 

fakivágásból eredő balesetveszélyt az ajánlatkérő megrendelésének átvételétől számított legfeljebb 6 

órán belül megkezdeni. Ennél rövidebb teljesítési kezdő időpont vállalását értékeli ajánlatkérő. 

Az ajánlatkérő a balesetveszély elhárítását bármelyik naptári napon , 0-24 órán belül megrendelheti. A 

megrendelés átvételét az ajánlattevőnek vissza kell igazolnia, ennek elmaradása esetén az ajánlatkérő 

vélelmezi a megrendelésnek a megküldést követő 1 órán belüli kézhezvételét, kivéve, ha az ajánlattevő 

igazoltan közölte a kézhezvételnek a terhére fel nem róható akadályát.  

Az ajánlattevőnek felróható, így el nem fogadott akadálynak minősül különösen amennyiben amiatt nem 

áll módjában a megrendelést visszaigazolni, mert – a vis maior eseteket kivéve - nem elérhető.  

A balesetveszély elhárítása akkor tekinthető megkezdettnek , amennyiben az ajánlattevő a helyszínen az 

adott balesetveszély elhárításához szükséges valamennyi tárgyi (azaz berendezéseket, eszközöket, pl. 

emelőkocsi, fűrész) és személyi feltételt (azaz megfelelő létszámú szakembert) biztosítva megjelenik.  

A teljesítés megkezdésének vállalt időpontját – azaz azt az időpontot, melyen belül a balesetveszély 

elhárítását megkezdi – az ajánlattevőnek 1 és 6 közötti egész órában kell megadnia, azaz, pl. 

amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő megrendelésének átvételétől számítottan 2 órán belül vállalja a 

balesetveszély elhárításának megkezdését, a felolvasólapra ezen részszempontnál 2 órát kell feltüntetnie.  

Amennyiben a vállalt időpont a 6 órát meghaladja, az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja 

ajánlattevő ajánlatát, amennyiben a vállalt határidő 1 óra, a ponthatár felső értékével egyező 

pontszámot ad (10 pont). Az ajánlatot abban az esetben is érvényteleníti az ajánlatkérő, ha a megajánlás 

nem „egész” számként meghatározott óra mértékegységben kerül a felolvasólapon feltüntetésre. A 

legkedvezőbb (legalacsonyabb) megajánlás kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat 

pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra . 

Az értékelés módszere képlettel leírva: 

 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

Az értékelési részszempontokra irányadó rendelkezés valamennyi részajánlat esetében: Az egyes 

szempontokra adott pontszámok az adott szempontokhoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és 
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ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám . Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, melynek a 

súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a legnagyobb. Az 

ajánlatkérő az egyes tételekre adott súlyozott pontszámot, illetve a súlyozott összpontszámot két tizedes 

jegyre kerekítve vizsgálja.  

 

14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: lásd felhívás vonatkozó pontjait. 

 

15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Lásd felhívás! 

Az ajánlati felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjaiban előírt gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki-

szakmai alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, 

valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § - 25. § vonatkozó rendelkezései. 

 

A Kbt. 65.§ (12) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más 

szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó 

okiratnak, a Kbt. 65.§ (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak tartalmaznia kell az 

ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 

megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 

 

16. Az ajánlattételi határidő: Lásd ajánlati felhívás! 

 

17. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja: 

Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat az EKR-en 

keresztül kell benyújtani azzal, hogy amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, 

ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani.  

18. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar 

nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok 

(bizonyítványok stb.) is becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolnia szükséges . Ajánlatkérő a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás helyességért és 

megfelelőségéért az ajánlattevő felel. 

 

19. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak 

azok minősülnek, amelyek a jelen felhívásban meghatározott határidőig az EKR rendszeren keresztül 

feltöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Az ajánlattételi 

határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, 

amelyet az EKR végez úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára 

hozzáférhetővé válnak.  
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Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR 

rendszer a bontás időpontjától kezdve elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.  

20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap. 

 

21. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: ajánlatkérő nem ír elő ajánlati 

biztosítékot. 

 

22. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: - 

23. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 

(programra) vonatkozó adatok: - 

24. HIVATKOZÁS A KÖZZÉTETT ELŐZETES TÁJÉKOZ TATÓRA ÉS 

KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJÁRA. AZ AJÁNLATTÉTELI, VALAMINT A KÖZVETLEN 

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS GAZDASÁGI SZEREPLŐK  RÉSZÉRE VALÓ 

MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: AJÁNLATKÉRŐ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓT NEM TETT 

KÖZZÉ.  

 

26. Egyéb feltételek: 

(1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül lehet benyújtani.  

(2) Az EKR-ben az ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlata 

részeként kitölteni. 

(3) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 

jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve 

megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni 

az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. 

Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 

követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 

tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 

dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel 

kell eljárni. 

(4)  Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 

jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 

jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez 

szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően 

nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe 

venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. 

Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, 

mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra 

vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

(5) Az ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 

elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell, hogy alkalmazza. 

(6) Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR azok benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell 

ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak.  
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(7) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:  

 az ajánlatot aláíró (k) aláírási címpéldányát , vagy a 2006. évi V . Törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírás -mintáját. Egyéni vállalkozó esetében –– csatolni kell a képviseletre jogosult 

személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási 

számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan 

dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a 

képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző 

által hitelesített nyilatkozat);  

 Amennyiben Ajánlattevő a nyilatkozatokat elektronikusan írja alá , ajánlattevőnek az ajánlata 

részeként - ha Ajánlattevő képviselője nem rendelkezik a cégkivonatban bejegyzett 

„Elektronikus aláíró tanúsítvány” -al - be kell nyújtania közjegyző által kiállít ott aláírási 

címpéldányt arról , hogy Ajánlattevő képviselője rendelkezik legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással , melynek főbb adatai a következők : • Név • Sorszám • Érvényesség 

kezdete • Érvényesség vége.  

Amennyiben 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a cég kérelmére a cégjegyzék 

tartalmazza a cégjegyzésre jogosult elektronikus címpéldányáról készített tanúsítványát, 

akkor Ajánlatkérő az itt bejegyzettek szerint (Sorszám, mint egyedi azonosító) ellenőrzi az 

Ajánlattevői aláírást. A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus 

aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül.   

 a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló (k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó , az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;  

 folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek ) 

csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről 

a cégbíróság által megküldött igazolást . Amennyiben nincs folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás , akkor az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó 

nemleges nyilatkozatát . Ajánlatkérő az EKR -ben a közbeszerzési dokumentumok között 

elektronikus űrlapként lét rehozza a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját , 

amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az ajánlatához kapcsolódóan . (A nemleges 

nyilatkozatot is csatolni kell!). 

(8) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-

b), vagy d) alpontja alapján tényleges tulajdonos:  

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a 

tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges 

irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 

szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 

vonatkoznak,  

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással 

rendelkezik,  
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d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje , ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták,  

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy  

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy  

dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány 

képviseletében eljár. 

 

(9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt . 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire , a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 

(10) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni , az ezen részek tekintetében 

igénybe venni kívá nt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat . A Kbt. 66. § (6) 

bekezdés a)-b) pontjára tett nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!  

 

(11) Ajánlatkérő az alvállalkozók bevonása tekintetében felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt . 138. § 

(3) bekezdésére. 

 

(12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra , hogy a Kbt . 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem 

rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan , ha a hiánypótlással az ajánlattevő 

az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba , és e gazdasági 

szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.  

 

(13) Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt . 56. § (1) és (5) bekezdésében 

foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő 

tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik 

munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi 

határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz . Az ajánlatkérő, ha 

úgy ítéli meg , hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánl attételhez szükséges , azonban az 

ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő 

rendelkezésre, a Kbt . 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével. Amennyiben az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra kerül 

sor, az ajánlattevő köteles nyilatkozni , hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő 

tájékoztatásokat figyelembe vette.  

 

(14) Az ajánlatok összeá llításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli.  

 

(15) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról 

szóló megállapodást , amely tartalmazza az ajánlattevők között , a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos hatáskörök bemutatását , kijelöli azon ajánlattevőt , aki a közös ajánlattevők nevében 

hatályos jognyilatkozatot tehet . Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmé t, hogy a Kbt. 35. § (3) 

bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  
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(16) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében 

gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.  

 

(17) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra , hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká 

nyilvánítása kizárólag a Kbt . 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges . Az üzleti titkot 

tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR -ben erre szolgáló funkciót 

alkalmazza.   

 

(18) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját 

 

(19) Az ajánlatnak  tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat , 

igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

 

(20) Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az 

irányadók. 

 

 

Alsóörs, 2021. április  „     „ 

 

          Jászberényi Tamás 

 


