
2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

Ajánlati/részvételi felhívás 

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Nemzeti azonosítószám: 

AK16974 

Postai cím: Újszász u. 106-108..  

Város: 

Budapest 

NUTS-kód: 

HU11  

Postai irányítószám: 

1165 

Ország: 

Magyarország  

Kapcsolattartó személy: Erdélyi László Telefon: +36 202281143 

 

E-mail: erdelyi.laszlo@ uszodak16.hu Fax: 

 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.uszodak16.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) www.uszodak16.hu 

 

 

I.1.2) Név és címek 1 (az eljárás lebonyolításáért felelős szervezet) 

Hivatalos név: 

Miklós-Orbán- Vörös Ügyvédi Iroda  

Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím: 

Reményi Ede utca 1-3. I.3.  

Város: 

Budapest  

NUTS-kód: 

HU101  

Postai irányítószám: 

1033  

Ország: 

HU  

Kapcsolattartó személy:Dr. Nagy Tünde, Dr. Vörös Katalin  Telefon: 

+36 16312294  

E-mail: nagy.tunde1958@gmail.com 

info@movui.hu 

Fax: 

+36 13502394  

Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  



A felhasználói oldal címe: (URL)  

 

I.2) Közös közbeszerzés 

 

 

(adja meg 

ajánlatkérő nevét) 

zervezet, mely az I.1) pontban nem került 

feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét 

és azonosítószámát) 

 

téli oda. 

I.3) Kommunikáció 

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 

elérhetők a következő címen: (URL) www.uszodak16.hu  

Ajánlatkérő jelen eljárás vonatkozásban a Kbt. 113. (1)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően 

Összefoglaló tájékoztatást tett közzé 2018. év  február hónap 12. napján.  

Fentiekkel összhangban jelen Eljárást megindító felhívás azon gazdasági szereplők részére kerül 

megküldésre, akik érdeklődésüket Összefoglaló tájékoztatás V.1.1) pontjában foglalt határidő 

lejártáig jelezték, továbbá mindazoknak, akiket az Ajánlatkérő hív fel ajánlattételre. 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 57. § (1) bekezdésének 

eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb 

közbeszerzési dokumentumok) készít. 

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre 

alatt az Eljárást megindító felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti 

együttvéve. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 57. § (2) foglaltak érdekében az elérés igazolásához a 

rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési dokumentumok között található Adatlapot 

teljeskörűen ki kell tölteni és azt cégszerű aláírással ellátva meg kell küldeni a 

nagy.tunde1958@gmail.com és az  erdelyi.laszlo@uszodak16.hu  email címre, vagy a +36 

13502394 fax számra. 

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint a Közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az 

ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi 

határidő lejártáig. 

 

következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

 

mailto:nagy.tunde1958@gmail.com


x másik cím: (adjon meg másik címet) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

(URL) 

 

x a következő címre: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: 

Miklós-Orbán- Vörös Ügyvédi Iroda  

Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím: 

Reményi Ede utca 1-3. I.3.  

Város: 

Budapest  

NUTS-kód: 

HU101  

Postai irányítószám: 

1033  

Ország: 

HU  

Kapcsolattartó személy:Dr. Nagy Tünde, Dr. Vörös Katalin  Telefon: 

+36 16312294  

E-mail: nagy.tunde1958@gmail.com 

info@movui.hu 

Fax: 

+36 13502394  

Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  

A felhasználói oldal címe: (URL)  

 

általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, 

közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 

 

 

 Közszolgáltató 

-(3) 

bekezdés] 

X Egyéb: Kbt. 5.§ (1)c)Sport tevékenység 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

Általános közszolgáltatások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Egyéb tevékenység: Kbt. 5.§ (1)c)Sport 

tevékenység 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása 

 

 

 

-, trolibusz- és 

autóbusz-szolgáltatások 

 



kitermelése 

 Víz 

 

 

 

 

 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető 

Kft. üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és létesítményei 

működési területén épület takarítási feladatok ellátása „ 

 

Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 90900000-6 Takarítási szolgáltatások 

 Kiegészítő CPV-kód: 1 2   

II.1.3) A szerződés típusa X Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:  

  Tárgy:  „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő  

Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület takarítási feladatok ellátása „ 

Mennyiség: 

1. Az Erzsébet ligeti uszoda és strand(1165 Bp. Újszász utca 106-108. ) 

2. 2. A Szentmihályi uszoda(1162 Segesvár utca 26. ) 

3. részére szükséges takarítási munkák elvégzése,2018.05.01-2020.03.26-ig, a Dokumentáció részét 

képező Műszaki Leírásban részletezett mennyiségben és minőségben. 

 

A részletes Műszaki Leírást, a nyertes ajánlattevő  által elvégzendő feladatok részletes leírását a 

közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki Leírás tartalmazza. 

II.1.5) Becsült érték: 2 [36 200 000] Pénznem: HUF 

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a 

keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 

 Részajánlat tételére lehetőség nincs. 

Ajánlatok benyújthatók 12  

részre 

 

kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:  

 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 



II.2.1) Elnevezés: 2 rész:  

„Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzemeltetésében 

lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület 

takarítási feladatok ellátása „ 

 

1. Az Erzsébet ligeti uszoda és strand(1165 Bp. Újszász utca 106-

108. ) 

2.      2. A Szentmihályi uszoda(1162 Segesvár utca 26. ) 

3. részére szükséges takarítási munkák elvégzése,2018.05.01-2020.03.26-ig, 

a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletezett 

mennyiségben és minőségben. 

Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód:190900000-6 Takarítási szolgáltatások   Kiegészítő CPV-kód: 1 2 

II.2.3) A teljesítés helye:  

 

„Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és 

létesítményei működési területén épületek. 

1. Az Erzsébet ligeti uszoda és strand(1165 Bp. Újszász utca 106-108. ) 

4.      2. A Szentmihályi uszoda(1162 Segesvár utca 26. ) 

5. részére szükséges takarítási munkák elvégzése,2018.05.01-2020.03.26-ig, a Dokumentáció részét 

képező Műszaki Leírásban részletezett mennyiségben és minőségben. 

 

A részletes Műszaki Leírást, a nyertes ajánlattevő  által elvégzendő feladatok részletes leírását a 

közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki Leírás tartalmazza. 

NUTS-kód:1 HU11   

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A  „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 

üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület takarítási 

feladatok ellátása „ 

Mennyiség: 

1. Az Erzsébet ligeti uszoda és strand (1165 Bp. Újszász utca 106.-108. ) 

2.       2. A Szentmihályi uszoda (1162 Segesvár utca 26. ) 

3. részére szükséges takarítási munkák elvégzése,2018.05.01-2020.03.26-ig, a Dokumentáció részét 

képező Műszaki Leírásban részletezett mennyiségben és minőségben. 

 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20  



Rendelkezésre állás díja (órabér/nettó Ft/Fő) / Súlyszám 6 

 

Késedelmi kötbér ( min.1%-max.3%)/ Súlyszám 7 
– Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:  10   21 

Ajánlatkérő nullás megajánlást nem fogad el. 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: 36 200 000  Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 

keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke) 

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

Időtartam hónapban:  hónap vagy napban: [ ] 

vagy Kezdés: (2018/05/01) / Befejezés: (2020/03/26)  

x nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 

korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

x nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

x nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

vagy azoknak elektronikus 

katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

igen x nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.13) További információ 

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag 

ésszerűnek, mivel maga a szolgáltatás és a kapcsolódó feladatok, a szolgáltatás eredménye nem 

oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, ésszerű, gazdaságos felhasználását 

eredményezné. A szolgáltatás alapján létrejövő eredményeknek  összehasonlíthatónak kell 

lennie .Kiemelkedően fontos az egységes szemlélet. 

 

 

 



 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

Mindhárom közbeszerzési rész vonatkozásában: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k) és m) és q) pontja 

szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.  

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, 

alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során 

következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont) 

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) az ajánlatában a 

321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani 

arról, hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére. 

Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az 

ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.r. 17. § (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni 

ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A 

nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem jelöli meg alvállalkozó bevonását az 

ajánlatban. 

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló cégszerű nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, 

hogy kiállítsa az ajánlattevő, figyelemmel a vonatkozó közbeszerzési gyakorlatra (D.354/12/2009.). 

Erre tekintettel Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő - a felhívás megküldésénél nem régebbi – 

kizáró okokra vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot nyújtson be. 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai 

Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény 

Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése 

szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak 

szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek 

szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  

A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha 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. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis 

rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

P1/ A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 

67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a 

gazdasági szereplő csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek, az 

alkalmassági követelmények teljesítésére 

vonatkozó részletes adatokat nem köteles 

megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó 

részletes adatokat tartalmazó, az eljárást 

megindító felhívásban előírt saját 

nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban 

előírt igazolások benyújtására vonatkozó 

szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § 

szerinti felhívására köteles benyújtani. 

 

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására 

az ajánlatban az alábbiak szerint kell igazolni 

az ajánlattevőnek alkalmasságát: 

 

 

 

P1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, 

valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell az 

ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolója 

eredménykimutatását(ha a gazdasági szereplő 

letelepedése szerinti ország joga előírja 

közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által 

meghatározása: 

P1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy 

jogelődje az elmúlt három mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti évre vonatkozó teljes az adózott 

eredménye egyik évben sem volt pozitív vagy nulla. 



kért beszámoló a céginformációs szolgálat 

honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) 

megismerhető, a beszámoló adatait az 

ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs 

szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 

csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

 

Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal 

azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által 

előírt teljes időszakban, mert a vizsgált időszak 

kezdete után kezdte meg működését, a 

pénzügyi-gazdasági alkalmasságát – a 

321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés 

alapján – a közbeszerzés tárgyából (Takarítás) 

származó általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevételről szóló nyilatkozattal 

jogosult igazolni. Az ajánlatkérő az ajánlattevő 

pénzügyi és gazdasági alkalmasságát 

megállapítja, ha működésének ideje alatt (azaz 

a működése megkezdésétől az ajánlattételi 

felhívás közvetlen megküldésének időpontjáig) 

a közbeszerzés tárgyából (Takarítás) származó 

- általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétele eléri vagy meghaladja a 10.000.000 

Ft értéket.  

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) 

bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P1 pont 

szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert 

olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében a beszámoló, illetve az 

árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód 

helyett bármely, az ajánlatkérő által 

megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal 

vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 

gazdasági alkalmasságát. Az érintett 

ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése 

során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében a 

http://e-beszamolo.kim.gov.hu/


beszámoló, illetve az árbevételről szóló 

nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 

tájékoztatást kérni az e pontokkal 

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 

és igazolási mód helyett az alkalmasság 

igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 

módjáról. 

 

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére, miszerint 

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 

előírt igazolási módok helyett. 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a saját, 

illetve más szervezet kapacitására 

támaszkodása esetén pedig a kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezetnek a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) 

bekezdés a) pontja alapján az Eljárást 

megindító felhívás megküldésének napjától 

visszafelé számított 3 évben teljesített, de 

legfeljebb 6 éven belül megkezdett 

legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § 

alapján a referenciát a Kbt. Harmadik Része 

szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

M/1.  

 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az 

ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 

számított 3 évben (36 hónapban)  teljesített, de 

legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés 

tárgya (takarítás) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) 

referenciát, amely legalább nettó 10.000.000,- Ft 

értékű. 

 

A referencia akkor tekinthető az Eljárást megindító 

felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 éven 

belül megvalósítottnak, ha a szerződésszerű 

teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, 



Ajánlattevő, illetve az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet 

nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik 

fél által adott igazolással lehet igazolni. A 

nyilatkozatban, illetve az igazolásban meg kell 

adni legalább az alábbiakat: 

-a szerződést kötő másik fél megnevezését, 

-a szolgáltatás tárgyát, olyan részletességgel, 

hogy abból az alkalmassági feltételnek való 

megfelelés megállapítható legyen 

- az ellenszolgáltatás nettó összegét, vagy a 

teljesített végponti konfigurációk darabszámát 

-  a teljesítés idejét (azaz a kezdő és a sikeres 

átadás-átvétel időpontját év/hónap bontásban) 

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e 

Amennyiben a referenciaigazolás/nyilatkozat 

szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a 

közbeszerzés tárgya, akkor a 

referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell 

adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 

részösszeget/mennyiségi adatot. 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, 

hogy közös (adott esetben konzorciumi) 

teljesítés esetén csak az alkalmasságát 

igazolni kívánó gazdasági szereplő által 

teljesített szolgáltatásokat és annak 

ellenértékét veszi figyelembe a bemutatott 

referencia kapcsán, kivéve a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti 

esetet, azaz azt, ha a nyertes közös 

Ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra 

vonatkozó referencianyilatkozat/igazolás – a 

teljesítés oszthatatlansága miatt – nem 

állítható ki az egyes Ajánlattevők által 

teljesített szolgáltatások elkülönítésével. 

Ebben az esetben a 

referencianyilatkozatban/igazolásban az 

alábbiaknak is szerepelnie kell: 

erre az időszakra esik. A bemutatandó referenciák 

teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) 

bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen 

eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint 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 1 megfelel az 

alkalmassági követelménynek. 

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik legalább 1 (azaz egy ) fő, takarítási 

tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s 32 853 

03 Tisztítás-technológiai szakmunkás vagy ezzel 

egyenértékű végzettséggel és takarításban 

minimum 3 (azaz három) hónapos folyamatos 

gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a  

szerződés teljesítésében részt vesz (munkaszervező, 

irányító, ellenőrzést végző). a szerződés 

teljesítésében részt vesz (munkaszervező, irányító, 

ellenőrzést végző). a szerződés teljesítésében részt 

vesz (munkaszervező, irányító, ellenőrzést végző). a 

szerződés teljesítésében részt vesz (munkaszervező, 

irányító, ellenőrzést végző).szerződés teljesítésében 

részt vesz (munkaszervező, irányító, ellenőrzést 

végző).  

 

 

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi 

eszközökkel,gépekkel: 

- Ipari KIEL és BUSIL tisztítószerek 

 

- 1 db magasnyomású Karcher tisztítógép 

-  2 db akkumulátoros burkolatsúroló 

(padlósúroló) gép (ajánlat kérési 

telephelyenként 1-1) 



- nyilatkozat arról, hogy a 

referencianyilatkozat/igazolás a teljesítés 

oszthatatlansága miatt nem állítható ki az 

egyes Ajánlattevők által teljesített 

szolgáltatások elkülönítésével 

továbbá 

-   annak %-os aránya, amilyen arányban az 

igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés 

alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti esetben a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) 

bekezdése értelmében a benyújtott 

referencianyilatkozatban/igazolásban szereplő 

mennyiségi/összegszerű adatokat olyan 

arányban veszi a bírálat során figyelembe, 

amilyen arányban az igazolást benyújtó az 

általa elvégzett teljesítés alapján az 

ellenszolgáltatásból részesült. 

Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált 

időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az 

alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált 

időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért 

az igazolás során a megadott időszakra 

vonatkozó adatokat kell megadni. 

M/2  Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) 

bekezdés b) pontja alapján azoknak a 

szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a 

minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 

megnevezésével,végzettségük vagy 

képzettségük, szakmai tapasztalatuk 

ismertetésével, akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe; 

 Csatolni kell az adott szakember által saját 

kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot olyan 

tartalommal, hogy abból az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés egyértelműen 

megállapítható legyen. Csatolni kell továbbá a 

szakemberek képzettségét igazoló dokumentum 

egyszerű másolatát (takarítási tevékenységre 

vonatkozó szakirányú OKJ-s 32 853 03 

- 2 db száraz-nedves porszívó a vizes felületek 

takarításához (ajánlat kérési 

telephelyenként 1-1) 

- 2 db legalább 1200 W-os automata mosógép 

(ajánlat kérési telephelyenként 1-1) 

 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 

meghatározásra, ennek indokolása: 2- 



Tisztítás-technológiai szakmunkás vagy ezzel 

egyenértékű végzettség) 

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az 

részvételre jelentkező nyertessége esetén a 

szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.  

 

Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a  

takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú 

OKJ-s 32 853 03 Tisztítás-technológiai 

szakmunkás vagy ezzel egyenértékű 

végzettséggel végzettség megszerzését követő a 

végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött 

munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. 

M/3. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) 

pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló 

eszközök, berendezések, illetve műszaki 

felszereltség leírását tartalmazó nyilatkozatot a 

berendezés darabszámának, műszaki 

paraméterének megjelölésével. 

 

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. 

 

Valamennyi alkalmassági feltétel igazolásához: 

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal 

és részletességgel kell benyújtani, hogy 

egyértelműen megállapítható legyen az előírt 

alkalmassági feltételnek való megfelelés.  

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) 

bekezdése 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 előírt igazolási módok helyett. 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § 

(1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a 

gazdasági szereplő csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek, az 

alkalmassági követelmények teljesítésére 

vonatkozó részletes adatokat nem köteles 

megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 

felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 

alkalmassági követelmények tekintetében az 

eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az 

ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására 

köteles benyújtani. 

 

Az alkalmasság igazolása tekintetében 

irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései, (9) és 

(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. r. vonatkozó rendelkezései. 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők 

esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

-teremtési programok keretében történik 

 

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 

 

A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést megerősítő mellékkötelezettségek vállalására köteles: 

Nyertes ajánlattevő késedelem esetére kikötött kötbér és teljesítés elmaradása esetére kikötött 

kötbér fizetésére köteles. 



A késedelem esetére kikötött kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követő naptól válik 

esedékessé. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér az eljárás eredményeként kötendő 

szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható megszűnését követő napon válik esedékessé. 

 

Késedelem esetére kikötött kötbér:  

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződést olyan okból, amelyért felelős [a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdés] 

késedelmesen teljesíti, a nyertes ajánlattevő késedelem esetére kikötött kötbér megfizetésére köteles. 

Késedelmi kötbér: 

A késedelem esetére kikötött kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján a késedelemmel 

érintett napi nettó ellenszolgáltatás  minimum 1 %/nap maximum 3 %/nap. A kötbér maximuma 

legfeljebb 10 napi tétel.  

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróható késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér 

megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, ajánlatkérő jogosult 

azonnali hatállyal felmondani a szerződést. 

Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: 

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés miatti kötbér fizetésére 

köteles. A hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett nettó ellenszolgáltatás 

5 %-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után, de maximum a teljes nettó 

ellenszolgáltatás 20 %-a. A hibás teljesítés miatti kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett 

megrendelés teljes nettó ellenértéke. Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem 

érvényesíthet szavatossági igényt. 

A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (Meghiúsulási kötbér): 

A szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő a felelős 

[Ptk. 6:186. § (1) bekezdés], a nyertes ajánlattevő teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért 

köteles fizetni az ajánlatkérőnek. 

A Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az Vállalkozó 

kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: a  teljes nettó 

ellenszolgáltatás 30%-a. 

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza. 

A kötbérekre vonatkozó általános rendelkezések: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése alapján a 

nyertes ajánlattevőként szerződő fél  kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, 

megszegi a szerződést. 

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél  mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 

szerződésszegését kimenti. 

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 



jogszabályi rendelkezésekre: 

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

A nyertes ajánlattevő résszámlázásra a szerződésben meghatározottak szerint jogosult. A számla 

ellenértékét ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglalt módon, átutalással egyenlíti 

ki. A számla fizetési határideje annak ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 15 nap.  

A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme: HUF. 

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének 

elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként 

szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt 

napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 135. § (5) bekezdését. 

A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő 

tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képző szerződés tervezet 

tartalmazza. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, 

mind közös ajánlattevők tekintetében. 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 

szolgáltatásmegrendelés esetében) 

 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:  

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

ét és 

szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X  

 

Indokolás: 

 

 

Indokolás: 

 

Gyorsított eljárás 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás 

 

 

 

 



Indokolás: 

 

 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 

 

 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

 

 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam 

indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó 

időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 

versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ 

fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan 

csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás 

esetében) 

lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 

 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: (2018/03/12.) Helyi idő: (11:00) 

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

megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

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

HU1 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: ()  

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [30 ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 



IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Datum: (2018/03/12) Helyi idő: (11:00)  

Hely: Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 1165 Bp. Újszász utca 106-108.Titkárság 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt.68.§ (3) bekezdésében 

meghatározott személyek vehetnek részt. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy az épületbe való bejutás biztonsági  okokból 

csak személyi igazolvány, vagy útlevél bemutatásával lehetséges. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

igen x nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 

 

 

VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli 

esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

ati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

oztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a 

közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe 

venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő 

eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése X  

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 



VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 

érvénytelenné nyilvánítja 1 

Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére 

vonatkozó információ 2 

megkötése. 

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

adható pontszám: minimum 1 pont, maximum 10pont  

 

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot megadásra kerül: 2 

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontját 

alkalmazza az ajánlatok értékelésekor a II.2.5) pontban meghatározott szempontok és az azok 

súlyát meghatározó szorzószámok (a továbbiakban: súlyszámok) szerint. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében. 

a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének 

Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontnál, az arányosításon belül alkalmazott fordított 

arányosítás módszerével végzi az értékelést: 

A  nettó ajánlati ár értékelési szempont kapcsán, valamint a rendelkezésre állási díj kapcsán. 

Az ajánlati árnak  tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, 

valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint felmerülő költséget. Továbbá 

tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA és azon 

tételek/díjak összegét, melyek a Részletes árajánlat táblázatban említésre kerülnek. 

Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontnál (az értékarányosítás módszerén belül) az 

egyenes arányosítást alkalmazza: 

 

 értékelési részszempont: Késedelem esetére kikötött kötbér 

 
A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot  kapja. A többi 

ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

ségét 

életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét 

az ajánlatok értékelését követően végzi el. 



– az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 

nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk: 

1.) Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumot bocsát az ajánlattevők részére. A közbeszerzési 

dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett 

alvállalkozónak igazoltan át kell vennie. A közbeszerzési dokumentum másra át nem 

ruházható. Közös ajánlat esetén elegendő, ha a dokumentációt egy ajánlattevő veszi át 

igazoltan. 

2.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentum teljes 

egészében letölthető a www.uszodak16.hu elérési helyről, de ajánlatkérő az ajánlattételi 

felhívással együtt közvetlenül is megküldi. A dokumentáció elektronikus úton történő 

letöltését a dokumentumban található "átvételi igazolás" kitöltésével és a 

nagytunde1958@gmail.com és az erdelyi.laszlo@uszodak16.hu  elektronikus levélcímekre 

történő visszaküldésével igazolni kell. A kitöltött adatlapot és megküldésének igazolását 

csatolni kell az ajánlathoz. 

3.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 

ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági 

szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ilyen esetben is elrendeli az 

újabb hiánypótlást. 

4.) Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva a Kbt. 68. § (2) bekezdés 

alapján 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolásmentes 

csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az 

ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról képolvasó készülékkel készült 

CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely jelszó nélkül olvasható. Az elektronikus 

példánynak AcrobatReader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lennie. 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír 

alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú 

eredeti példány tartalma az irányadó. Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell 

fűzni, a csomót matricával az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell 

bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 

legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát 

folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó 

tartalomjegyzéket kell csatolni. 

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. 

A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Takarítás” - „Határidő előtt nem bontható 

fel! Ajánlattételi határidő: 2018.03.12.  11:00 óra” 

Postai feladás esetén a borítékon a következő címet kell feltüntetni: Kertvárosi 

mailto:nagytunde1958@gmail.com


Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.,Titkárság,1165 Budapest, Újszász u. 106.-108. 

Személyes benyújtás helye: Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető 

Kft.,Titkárság,1165 Budapest, Újszász u. 106.-108. 

Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9-15 óráig, pénteken, és amennyiben a 

szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9 

órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani. 

5.) Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti. 

6.) Az ajánlathoz az alábbiakat kell csatolni: 

- a gazdasági szereplők vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 

címpéldányát, vagy aláírás mintáját aki(k) az ajánlatot aláírják. 

- amennyiben az ajánlatot az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alvállalkozó és az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a cégjegyzésre 

jogosultképviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, úgy csatolni kell a 

cégjegyzésre jogosultszemélytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást. 

- Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése 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. 

A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az ajánlatban. 

7.) Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, 

kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 

az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell az ajánlatban. Felelős 

fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 

képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 

szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

8.) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 

dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - 

egyszerű másolatban is benyújtható. 

Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő 

benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 

(különösen a garanciavállaló vagy a kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 

9.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási 

pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő 

belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 10-15 perc). Ennek 

figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok 

benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem 

vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a 

http://www.pontosido.hu weboldal „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg. 

http://www.pontosido.hu/


10.) A III.1.2 (P1) és a III.1.3. (M1) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbbak. 

11.) Amennyiben az ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással és tekintettel – jogelődje bármely 

adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit 

bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási vagy 

egyesülési szerződést, átalakulási cégiratokat. 

12.) Az eljárásban való részvétel minden költsége az Ajánlattevőt terheli. 

13.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, eredeti vagy 

hiteles másolati példányban. 

14.) Az ajánlatnak jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésére, valamint a Kbt. 

66. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat. 

15.) Amennyiben közös ajánlat benyújtására kerül sor, úgy a közös ajánlattevők kötelesek 

becsatolni megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 

-  a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülnek, 

- a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése, valamint a 

cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax 

száma, címe. 

16.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni. A nem HUF-ban 

rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az eljárást 

megindító felhívásfeladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. A referencia 

tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB 

devizaárfolyam. Az árbevétel tekintetében az átszámítás alapja az adott év utolsó napján 

hatályos MNB devizaárfolyam. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez,úgy az 

átszámítás alapját az adott devizára az Ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi 

bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon 

számított euró árfolyamból számított HUF ellenérték képezi. 

17.) Ajánlatkérő az ajánlattevőket a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján az eljárás eredményéről vagy 

eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden 

ajánlattevő részére elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja. 

18.) Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal 

egyenértékű" kifejezés szerepel. 

19.) Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottakra a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai 

irányadók. 

20.) Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 

eredménytelenségi okot. 



21) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag 

ésszerűnek, mivel maga a beszerzendő szolgáltatás  és a kapcsolódó feladatok,  nem oszthatóak 

oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, ésszerű, gazdaságos felhasználását eredményezné. 

 

VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2018/02/27) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak 

történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

________________________________________________________________________________________________

_________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

4    ha az információ ismert 

20    súlyszám helyett fontosság is megadható 

21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám 

nem szükséges 

 


