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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.mosonmagyarovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.mosonmagyarovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 96211764Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:1342/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Parkgondozás 2022-2023 (1502)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000030342022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 15728032208

Fő Utca 11

Mosonmagyaróvár HU221 9200

Németh Andrea

nemeth.
andrea@mosonmagyarovar.hu

+36 96577822

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 12740497241

Hold Utca 6. IV. em. 5.

Budapest HU110 1054
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77300000-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000030342022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030342022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030342022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 12251230Fax:+36 12251229Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Parkgondozás 2022-2023 (1502)
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Ajánlatkérő a műszaki leírásban és annak mellékleteként kiadott ártáblázatban szereplő munkálatokat kívánja jelen közbeszerzési 
eljárás keretében beszerezni. 
A parkfenntartási munkavégzés során a vonatkozó területek: 
1. Városkapu tér két zöldfelülete 
2. Régi Vámház tér két zöldfelülete 
3. Bolyai Iskola Gulyás L. utcai épület előtti kiskert 
4. Vasútállomás felújított parkja(Hild tér) 
5. Körforgalom, Királyhidai út(Tesconál) 
6. Körforgalom és növényszigetek, Moson(Kühne gyárnál) 
7. Hansági Múzeum és Cselley-ház kertje 
8. Erkel u. - Flesch Károly Kulturális Központ és Rendőrség közti park 
9. Fő utcai és Deák téri ágyások 
10. Fecske utca kiemelt ágyások és egy növényedény 
11. Zsidanits István park(Kapucinus u.) 
12. UFM Aréna előtti növényedények 
13. Kálnoki út eleje: Kereszt emlékműnél felújított park a sétánnyal együtt 
14. Erkel u. 27. épület mögötti ágyás és 31-37. épület előtti zöldfelület 
 
Összes gondozandó terület 29 986,1 m2 
Az ellátandó feladatok területi megbontásban a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és annak mellékleteként 
kiadott ártáblázatban kerülnek részletesen kifejtésre. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

77340000-5

77310000-6

77300000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy a gazdasági ésszerűséggel nem 
összeegyeztethető, nem célszerű kertészeti, növényápolási-gondozási munkáknál, tárgybani beszerzés esetében egységesen, teljes 
egészében kell kezelni a területeket, és az elvégzendő feladat összefüggő, egymást befolyásoló munkanemekből áll.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái” két év vegetációs, 
fenntartási időszakára vonatkozóan a műszaki leírás és annak mellékleteként kiadott ártáblázatban részletezettek szerint. 
Részletesen jelen felhívás II.2.4) pontjában. 

Parkgondozás 2022-2023 (1502)

Mosonmagyaróvár egyes zöldterületei, utcái, illetve parkjai a műszaki leírásban részletezettek szerint.
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II.2.7) pont kezdés dátuma a kitölthetőség érdekében került megadásra. A szerződés időtartama a szerződéskötés napjától 2023. 
december 01. napjáig terjedő időtartam. Ajánlatkérő előteljesítést nem fogad el. Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmaz.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

 
 

Igen

Igen

2. A feladat elkezdésének gyorsasága a megrendeléstől számítottan (egész 
órában, minimum 1 óra, maximum 24 óra)

10

3. Ajánlattevő vállalja-e a keletkező zöld hulladék mennyiségének legalább 
felének komposztálását és talajerő utánpótlásra történő visszaforgatását? (igen
/nem)

10

Nem

Igen

2022.03.01 2023.12.01

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 
(kettő), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (park/zöldfelület gondozási és/vagy fenntartási feladatok ellátása) 
szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban. 
Ha az ajánlattevő a P.1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az 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 az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kell kérnie az előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
P.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 
(három) lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának releváns részét egyszerű másolatban, amennyiben azok 
adatai nem találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon.         
Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot maga ellenőrzi, a beszámolók 
csatolása nem szükséges. Ez esetben az alkalmassági követelménynek történő megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét a 
gazdasági szereplő az ajánlatában fel kell, hogy tüntesse. 
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik ezen időszakra vonatkozó beszámolókkal, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, az ajánlatához a Korm. rend. 19. § (2) bekezdés szerint a közbeszerzés tárgya (parkgondozási és/vagy parkfenntartási 
feladatok ellátása) szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (parkgondozási és/vagy parkfenntartási feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele 
eléri vagy meghaladja a nettó 25.000.000 Ft-ot. 
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 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 beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés). 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az 
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő 
a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból 
is.  
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját 
a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § 
szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az 
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért 
az ajánlattevő felel. 
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az 
eljárásban előírt kizáró okok. 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának 
ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan 
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a 
külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni. 
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a Kbt. 63. § (1) bekezdés c)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 
év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (park/zöldfelület gondozási és/vagy fenntartási feladatok ellátása) 
referenciájának igazolását vagy nyilatkozatot (A referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján az alkalmassági minimum-
követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat 
csatolásával kell igazolni.). 
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év
/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
Amennyiben ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy 
az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont szerint előírt alkalmassági követelmény esetében 21. § (3a) bekezdésére 
tekintettel felhívom a figyelmüket, hogy amennyiben ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált 
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veheti figyelembe. 
 
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja igazolására 
ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az M.2. pont szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában azon szakember(ek)ről, 
aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.  
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:  
        a szakember neve, 
        annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja. 
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá az M.2. pont szerinti szakember esetében: 
        a végzettséget és 5 év szakmai gyakorlatot igazoló okirat(ok) másolatát, valamint 
‒        az adott szakember aláírását is tartalmazó, dokumentáció mellékletét képező önéletrajz minta szerinti szakmai önéletrajzot. 
        az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, 
hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a 
szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. 
A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a 
szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember szakmai 
tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a 
hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az 
ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. 
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P.1. Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az 
eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 (kettő), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 
25.000.000 Ft közbeszerzés tárgya (park/zöldfelület gondozási és/vagy fenntartási feladatok ellátása) szerinti árbevétellel, attól 
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.  
 
P.2. Ajánlattevő, közös Ajánlattevő alkalmatlan, ha a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 (három) lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt az adózás előtti 
eredménye, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben pedig a közbeszerzés tárgya (parkgondozási és
/vagy parkfenntartási feladatok ellátása) szerinti nettó árbevétele a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásának 
napjáig nem éri el legalább a nettó 25.000.000 Ft-ot. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset 
kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - 
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha az előírt 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor 
pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.         
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban, 69. § (11) bekezdésében foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a P.1. pont előírásainak megfelelő 
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény 
és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P.1. pontban 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján 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. 



EKR000030342022
III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített, összesen minimum 1 darab 
minimum 6 hónapig tartó folyamatos teljesítésű, közbeszerzés tárgyára (park/zöldfelület gondozási és/vagy fenntartási feladatok 
ellátása) vonatkozó referenciával, mely keretében sor került fűnyírásra és gyepszellőztetésre és öntözésre és növénypótlásra és fák 
metszésére. Az előírt feladatoknak (fűnyírás, gyepszellőztetés, öntözés, növénypótlás, fák metszése) történő megfelelés maximum 2 
(kettő) referenciával igazolható, azonban több referenciával történő alkalmasság igazolása esetén a minimum 6 hónapos folyamatos 
teljesítésnek referenciánként kell megvalósulnia. 
 
M.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt 
nem rendelkezik legalább 1 (egy) fő felsőfokú kertészeti szakirányú (kertészmérnöki vagy táj-és kertépítész) vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel és öt év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel . 
Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az 
ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el, a teljesítés során e feladatokra vonatkozó, a 
Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az 
ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. 
Ajánlatkérő jelen eljárás vonatkozásában előírja, hogy a bevonásra kerülő szakember – kizárólag az M.2. alkalmassági követelmény - 
esetében alkalmazandó a Kbt. 65. § (10) bekezdése, vagyis hogy az ellátandó feladatokat ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén a 
közös ajánlattevők egyike végezzen el. 
Fentiekre tekintettel az e feladatokra vonatkozó, alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet 
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. 
 
 
igazolás mód folyt: 
Felhívjuk a figyelmet különösen a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, miszerint: „az e törvény végrehajtási rendeletében 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 olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági 
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, 
amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § 
(7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell 
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során 
ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján 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 69. § (4) szerinti felhívására köteles benyújtani.  
Az eljárásban a Kbt. 69. § (11a) bekezdés alkalmazásra kerül az eljárás során. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

aiban foglaltakra. 
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.  
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 vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. 
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában 
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell 
nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) 
bekezdésben foglaltak alapján, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági 
követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést.         
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban, 69. § (11) bekezdésében foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók. 

Nem

Nem

Nem
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NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Lásd III.1.6, III.1.7. pontban foglaltak, illetve részletesen a szerződéstervezetben.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)
től sem követeli meg. AK időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közb. dok-okban

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

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. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.  
A jelen közbeszerzés finanszírozása költségvetési forrásból történik. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít a nyertes ajánlattevőnek. 
Nyertes ajánlattevő öt részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 
        Első részszámla a szerződéskötéstől 2022. április 30. napjáig ellátott és befejezett feladatok teljesítése után, a teljesítésigazolás 
kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően. 
        Második részszámla a 2022. május 01. napjától 2022. július 31. napjáig ellátott és befejezett feladatok teljesítése után, a 
teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően. 
        Harmadik részszámla a 2022. augusztus 01. napjától 2022. december 01. napjáig ellátott és befejezett feladatok teljesítése után, 
a teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően. 
        Negyedik részszámla a 2022. december 02. napjától 2023. április 30. napjáig ellátott és befejezett feladatok teljesítése után, a 
teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően. 
        Ötödik részszámla a 2023. május 01. napjától 2023. július 31. napjáig ellátott és befejezett feladatok teljesítése után, a 
teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően. 
        Végszámla a 2023. augusztus 01. napjától 2023. december 01. napjáig ellátott és befejezett feladatok teljesítése után, a 
teljesítésigazolás kiállítását és ajánlatkérő általi jóváhagyását követően. 
Az ellenszolgáltatás teljesítése utólag, egy összegben történik, a számla kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései, valamint a Kbt. 
135. § (1), (6) és (11)-(12) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül kerül sor. Ajánlatkérő, illetve a 
kifizetésre köteles szervezet az ellenértéket az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. 
(ld. dok.-ban részletesen) 

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

1. Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbért köteles vállalni, amelynek értéke az 1. értékelési részszempont szerinti nettó ajánlati ár 
0,25%-a naptári naponként, de legfeljebb a nettó ellenértékének 10 %-a. 40 naptári napot meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő 
jogosult a szerződéstől elállni. 
Nyertes ajánlattevő kötelessége a mulasztása miatt keletkezett kár helyreállítása. A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése 
alapján hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból melyért felelős bármely a szerződésből fakadó kötelezettségét 
hibásan teljesíti (megszegi a szerződést). A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett, megkezdett naptári 
naponként a hiba kijavításáig a hibás teljesítéssel érintett feladat(ok)ra eső nettó díj 5 %-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési 
kötbér maximális mértéke az adott feladatra eső nettó díj 30 %-a.  
Az ajánlatkérő a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérése esetén jogosult a szankciós elállásra és 
érvényesítheti a meghiúsulási kötbér iránti igényét. 
A hibás teljesítési és késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertes ajánlattevőt a teljesítés kötelezettsége alól. 
2. A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amennyiben a megkötendő szerződés meghiúsul neki felróható okból, a 
szerződés egészének meghiúsulása esetében 5.000.000 Ft. 
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a 6:187. § (1)-(2) bekezdése. 
Egyéb feltételek a dok.-ban részletesen 

Nem

Nem
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Irányadó a kbt. 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

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

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

2022.02.03 10:00

HU

30

2022.02.03 12:00

https://www.ekr.gov.hu/ 

Nem
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a.        Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt formai követelményeknek megfelelően. 
b.        Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közbeszerzési 

VI.3.9) További információk:

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

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

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

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

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Nem

Igen

Igen

Igen

840000 Ft

OTP Bank Nyrt

11737076-15367400 -00000000

Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával 
egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt 
feltételek biztosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték 
érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség 
lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes ajánlattevőnek a 
szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot.  
A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az 
ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, 
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel.  
Utalás esetén a közleményben kérjük feltüntetni: Parkgondozás (1502) 
ajánlati biztosíték. 
Részletesen dok.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.



EKR000030342022

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.01.24

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

dokumentumokban.  
c.        Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére. 
d.        Az ajánlatkérő az eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem 
követeli meg. 
e.        Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani. A teljesítési helyek közterületek, bármikor 
megtekinthetőek, ezért ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást.  
f.        Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. 
g.        Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat. 
Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az 
ajánlat részeként kitölteni. 
h.        Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében 
nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével). 
i.        Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg. 
j.        Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 
k.        A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus 
úton az alábbi felületen: https://www.ekr.gov.hu/ 
EKR azonosító: EKR000030342022 
l.        FAKSZ: dr. Csizmadia Laura (01003) 
m.        A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő. 
n.        Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy köteles legalább 10.000.000 Ft/év és 10.000.000 Ft/káresemény értékű általános 
(tevékenységi) és környezet védelmi felelősségbiztosítással rendelkezni. Nyertes ajánlattevő köteles kijelenti, hogy a biztosítás 
hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.  
Nyertes Ajánlattevő az alábbi dokumentumokat köteles átadni, illetve elektronikus úton megküldeni Ajánlatkérőnek a 
szerződéskötéssel egyidejűleg, illetve annak időpontjáig:  
-        vagy a biztosítási okmányt (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban), valamint a biztosító nyilatkozatát/
(fedezet) igazolását a fedezeti időszakról (díjrendezettségről),  
-        vagy amennyiben nyertes ajánlattevő nem rendelkezik a fentiek szerinti biztosítással, úgy a biztosító által erre vonatkozó 
ajánlatát vagy szándéknyilatkozatát a biztosító által, nyertes ajánlattevő részére megküldött formátumban és tartalomban. Nyertes 
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben az a) pont szerinti díjrendezettségre vonatkozó igazolást, annak 
megtörténtét követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötést követő 45 napon belül eljuttatja Ajánlatkérőnek. 
o.        Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő (a Kbt. 131. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a 
második legkedvezőbb ajánlattevő) a szerződéskötés időpontjáig köteles nyilatkozni, hogy rendelkezik az alábbi eszközökkel, 
berendezésekkel és köteles csatolni alátámasztásul a tárgyi eszköz nyilvántartását: 
-        legalább 1 darab fűnyíró traktor, 
-        legalább 1 darab motoros fűnyíró, 
-        legalább 1 darab motoros gyepszegélyvágó, 
-        legalább 1 darab tartálykocsi, 
-        legalább 1 darab műtrágyaszóró, 
-        legalább 1 db ágaprító-daráló gép; 
-        legalább 1 darab motoros permetező, 
-        legalább 1 darab kézi permetező, 
-        legalább 2 darab 3,5 tonna alatti szállítójármű. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő a fentieket nem nyilatkozza le és nem csatolja, úgy az a 
szerződéstől való visszalépésnek minősül, ezért a 131.§ (4) bekezdése alapján jár el. 
p. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi. 
 
Egyéb: 
VI.3.6. folyt: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: 
az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében 
azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100.  
Értékelési módszer: Az 1. és 2. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet 1. aa) pontja szerinti 
fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. a 3. értékelési részszempont esetén ajánlatkérő a fentebb hivatkozott 
útmutató 2. számú melléklet B. pontja szerinti pontozás értékelési módszerét alkalmazza: „igen” válasz esetén ajánlattevő 100 pontot, 
míg „nem” válasz esetén 0 pontot kap. 
 
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. 
 
Ajánlatkérő nem korlátozza a hiánypótlás elrendelését az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében.
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