
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

[a Kbt. 122/A. § alapján] 

 

 

Az ajánlatkérő neve:  ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 

Címe:    3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 

Telefonszám:   48/799-301 

E-mail cím:   drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu 

 

 

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: 

 

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda  

Cím: 3300 Eger, Szent János u. 2. ½.  

Telefon: 36/426-386 

E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu 

 

 

1) Az eljárás jogcíme: 

 

A Kbt. 122/A. § alapján, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 

huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió 

forintot, az ajánlatkérő hirdetmény közzététele helyett legalább három ajánlattevőnek köteles 

egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.  

 

Tekintettel a megrendelés becsült értékére, ajánlatkérő a fentebb hivatkozott szakasznak 

megfelelően jár el, és legalább három ajánlattevőt hív fel ajánlattételre. 

 

 

2) A közbeszerzés tárgya: 

 

Csoportos személyszállítási feladatok ellátása a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. részére az 

alábbiak szerint:  

 

- a szállítás főszabály szerint munkanapokon történik (hétvégi munkavégzés, túlóra, vagy 

ünnepnap miatti munkanap-áthelyezés esetén Megrendelő minimum 2 munkanappal 

korábban jelzi ezt Vállalkozó felé) 

 

- távolság: Sajókaza-Kazincbarcika az alábbi bontásban: 

 

o 5:15 Kazincbarcika indulás 

o 5:45 Sajókaza érkezés 

o 6:15 Kazincbarcika indulás 

o 6:45 Sajókaza érkezés 

o 14:10 Sajókaza indulás 

o 14:40 Kazincbarcika érkezés 

o 15:10 Sajókaza indulás 
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o 15:40 Kazincbarcika érkezés 

Az időpontok iránymutatóak (tájékoztató jellegűek), a Megrendelő fenntartja a jogot, 

hogy ezen egyoldalúan változtasson. A változtatást minimum 2 munkanappal korábban 

jelzi Vállalkozó felé. 

 

- napi táv: kb 120 km 

 

- az indulás, az érkezés és a közbenső állomások helyét a felek a szerződés aláírásakor 

rögzítik 

 

- szállítandó személyek száma: max 50 fő 

 

- igényelt buszok száma: 1 db 

 

- Ajánlatkérő előre nem látható megrendeléseire opcionálisan fenntart külön rendelések 

alapján 4 millió forint keretösszeget  

 

Nómenklatúra: Fő tárgy:   60112000-6 

 

    További tárgyak:  60130000-8 

 

 

3) A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 

 

 

4) A teljesítés kezdete: szerződéstkötést követően  

 

 

5)  A teljesítés befejezése: szerződéstkötést követő 12 hónap 

 

 

6)  A teljesítés helye: Sajókaza 

  

NUTS kód: HU311 

 

 

7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

 

Nyertes Ajánlattevő havonta utólag jogosult számlát benyújtani az előző hónapban elvégzett 

szolgáltatásokról.  

 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás 

birtokában tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, leigazolt számla/számlák ellenében 
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a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) 

bekezdésében meghatározott módon, a számla/számlák kiállításának napjától számított 15 napon 

belül átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény 

(2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő 

kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia. 

 

Vonatkozó jogszabályok különösen: 

 

- A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; 

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §; 

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 

8) Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetősége vagy kizárása: 

 

Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

 

 

9) Részajánlattételi lehetőség vagy annak kizárása: 

 

Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. 

 

 

10) Az ajánlatok bírálati szempontja: 

 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  

 

 

11) Az alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási módok: 

 

Kizáró okok: 

 

I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel/amellyel szemben a Kbt. 56. § (1) 

bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 

 

II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel/amellyel szemben a Kbt. 56. § (2) 

bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot kizáró tényezők: 
 

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az eljárást megindító felhívás 

megküldését megelőző üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (csoportos személyszállítási 

feladatok ellátása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 15 millió 
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forintot. 

 

 

 

 

Műszaki és szakmai alkalmasságot kizáró tényezők: 

 

M.1). Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az eljárást 

megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évből csoportos személyszállítási 

feladatok ellátására vonatkozó, összesen nettó 13 millió forint értékű referenciával. 

 

M2) Ajánlattevő rendelkezzen  

 

- minimum 1 db, legalább 50 fő, továbbá minimum 2 db, legalább 40 fő egyidejű szállítására 

alkalmas gépjárművel; 

 

Közös ajánlattevők a Kbt. 55.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az M1) és M2) 

pontban előírt alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. 

 

Az alkalmassági követelmény több szerződéssel is igazolható. 

 

 

Igazolási módok: 

 

Jogi helyzet: 
 

A 122.§ (1) alapján a kizáró okok fenn nem állásáról és az 56.§ (1) bekezdés k) pontjára 

vonatkozóan az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének k) 

pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot 

benyújtania.  

 

A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 

valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § 

szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbi - Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja, 

valamint a 310/2011. Korm. rendelet 2 § és 10 § és a 13. § (1) bekezdése szerinti - útmutatókra 

(elérhető: www.kozbeszerzes.hu): 

 

- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a 

kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 

adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” 

(Közbeszerzési Értesítő  2014. évi 57. (2014. május 16.) 

- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró 

okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az 

Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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vonatozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. (2014. május 16.). 

 

 

 

 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
 

P.1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles csatolni az eljárást 

megindító felhívás megküldését megelőző üzleti évére vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti 

(csoportos személyszállítási feladatok ellátása) - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 14. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, 

amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat 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 az árbevételről szóló 

nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 

elfogadott módjáról. 

 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint 

meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 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 (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

 

Műszaki és szakmai alkalmasság: 

 

M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek 

(közös ajánlattevőnek) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három 

évben teljesített jelen eljárás tárgyával megegyező (csoportos személyszállítási feladatok ellátása) 



6 

 

szolgáltatásainak ismertetésével.  

 

A nyilatkozatban, igazolásban meg kell adni: 

 

 

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a referenciát adó személy nevét, 

elérhetőségét,  

- a szolgáltatás tárgyát (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),  

- az ellenszolgáltatás összegét,  

- a teljesítés idejét (év, hónap, nap), 

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

 

A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági 

feltételként előírt minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Közös ajánlattevőként 

szerződő félként (Konzorcium) történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia 

igazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott 

esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen 

megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését 

veszi figyelembe. Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező munka egészét minden egyes 

konzorciumi tag saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a szerződés tárgyát 

képező szolgáltatás osztatlan jellegű volt és a konzorciumi tagok egyetemleges 

kötelezettségvállalására került sor; ezen tényekre a referencia igazolásban/nyilatkozatban 

hivatkozni kell. 

 

Az ismertetést a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kell benyújtani. 

 

M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés e) 

pontja alapján a teljesítéshez szükséges, a személyszállításhoz megfelelő szállító jármű(vek) 

forgalmi engedélyének másolatát. 

 

 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek. 

 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 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 (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
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12)    A hiánypótlás lehetősége: 
 

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 67. § alapján biztosítja. 

 

 

13)    Az ajánlattételi határidő: 

 

2015. október 29. nap 9.00. óra  

 

 

14) Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda  

3300 Eger, Szent János u. 2. ½.  

 

 

15) Az ajánlattétel nyelve: 

 

Kizárólag magyar. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 

 

 

16) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye: 

 

2015. október 29. nap 9.00. óra  

 

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda  

3300 Eger, Szent János u. 2. ½.  

 

 

17) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  
 

Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak. 

 

 

18) Az eljárás eredményéről szóló összegzés megküldésének tervezett időpontja 

(eredményhirdetés): 

 

Az eljárás eredményéről szóló értesítés: Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a 

Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően az 

ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja 

elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati 

kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 

 

 

19) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az 

Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt 

fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 124. § 

(8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldése napját követő 

tíznapos időtartam lejártáig. 

 

 

20) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  

  

2015. október 13. nap  

 

 

21) Az ajánlati kötöttség minimális tartama: 

 

30 nap 

 

 

22) Ajánlati biztosíték előírása, a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó 

információk: 

 

Nem előírás. 

 

 

23) Dokumentáció: 

 

A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja 

ajánlattevők rendelkezésére. 

 

 

24) A tárgyalás: 

 

Ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírálja el az ajánlatokat. 

 

 

25) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő a neki felróható okból előálló késedelem esetére (a 

dolgozói járatot neki felróható okból késedelmesen közlekedteti) késedelmi kötbér megfizetésére 

köteles Ajánlatkérő részére, mértéke: a nettó napidíj 20 %-a. 

 

Járatkimaradás esetén, amennyiben az a nyertes ajánlattevőnek felróható okból következik be, 

nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére, mértéke: a nettó napidíj 100 %-a. 

 

Járatkimaradás esetén, amennyiben az Ajánlatkérő a szolgáltatást más Vállalkozótól kénytelen 

igénybe venni a nyertes ajánlattevőnek felróható ok következtében, az igazolt többletköltségét 

érvényesíti a nyertes ajánlattevő felé. 
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Járatkimaradás esetén továbbá az Ajánlatkérő jogosult a Vállalkozó hibájából eredően nem 

teljesített munkaidőre számított, igazoltan felmerülő egyéb költségeit és kártérítést érvényesíteni 

a nyertes ajánlattevő felé (pl. munkavállalók bére + járuléka a járatkimaradás idejére). 

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem megfelelő minőségű szolgáltatása kerül megállapításra, 

úgy Ajánlatkérő a késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér (20%) érvényesítésére jogosult. 

 

Amennyiben a dolgozói járaton érvényes utaslistán nem szereplő személy utazik (azaz olyan 

személy utazik, aki nem az Ajánlatkérő munkavállalója), úgy Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő 

felé 5000 Ft/fő kötbér érvényesítésére jogosult. 

 

A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától az Ajánlatkérő külön felszólítása 

nélkül azonnal esedékes. 

 

A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha 

olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy 

meghiúsulása esetén).  

 

Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

 

Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult a nyertes ajánlattevő által kiállított számlába 

beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

 

Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt 

fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési és/vagy késedelmi kötbér alapján esedékes 

összeget a nyertes ajánlattevő köteles 10 napon belül az Ajánlatkérőnek átutalni. 

 

Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (pl. 

a szerződés teljesítését megtagadja) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke 

a teljes nettó megbízási díj összegének 30%-a. 

 

Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a nyertes 

ajánlattevő a szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb 

kötelezettségét súlyosan megszegi. 

 

Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a nyertes ajánlattevő által kiállított számlába 

beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

 

Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt 

fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a nyertes ajánlattevő köteles 10 napon 

belül az Ajánlatkérőnek átutalni. 

 

A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának 

pillanatától az Ajánlatkérő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. 
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A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha 

olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy 

meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 

szerződésszegését kimenti. 

 

Ajánlatkérő valamennyi kötbértípus esetén jogosult a kötbért meghaladó kárát és a 

szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesíteni. 

 

26) Egyéb információk: 

 

a) A 11) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 

 

b) Az ajánlatot a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerint a dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A Kbt. 61. § (1) bekezdése 

alapján az ajánlatot 1 papír alapú példányban írásban és zártan kell benyújtani és a teljes ajánlatot 

CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (1 db pdf fájl) is 1 

példányban be kell az ajánlat részeként nyújtani, mivel az ajánlatok elbírálásában egyidejűleg 

több személy veszt részt. A digitális példányt a kész papíralapú példányról kell elkészíteni.  

 

c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- a Kbt. 60. § (6) bekezdésben leírtak szerinti felolvasólapot, 

- a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti ajánlattevői nyilatkozatokat, 

- a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatokat, 

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást, 

- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot és igazolást, 

- az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,  

- amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott 

gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a 

meghatalmazott aláírásával ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) aláírási 

címpéldányát vagy aláírás mintáját kell az ajánlathoz csatolni. 

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást, 

- ajánlattevő ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 1 évnél nem régebbi hiteles 

adatokat tartalmazó cégkivonatát. 

- Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a http://www.e-cegjegyzek.hu/ weboldalról 

ingyenesen letölthető cégkivonat nyomtatott példányát. 

- szerződéstervezet ajánlattevő adataival kitöltött példányát, 

- továbbá a Dokumentációban szereplő egyéb nyilatkozatokat. 

 

d) Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére 

és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelnie, melyről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia 

kell. 

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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e) A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja és a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani, kivéve a Kbt. 60. § (3) 

bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot, melynek eredeti aláírt példánynak kell lennie.  

 

 

f) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárást megindító felhívásban és a 

dokumentációban csatolandóként előírt iratokat magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben a 

csatolandó iratok idegen nyelvű okiratok, ezek esetében szükséges azok magyar nyelvű fordítása. 

Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős fordítás esetén a fordító 

büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozzon, hogy a fordítás tartalma az eredeti 

tartalommal mindenben megegyező. 

 

g) Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérhet szerkeszthető, word formátumban a 

konya.ugyved@upcmail.hu címen. A Kbt. 122. § (5) bekezdés értelmében a kiegészítő 

tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az Ajánlatkérő megadni. 

Előzetes tájékoztatásként Ajánlatkérő közli, hogy ésszerű határidő a kiegészítő tájékoztatás 

tekintetében, kérdések esetén: 10 nap, válaszok esetén: 6 nap. 

 

h) Ajánlati kötöttség (Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pont és a Kbt. 83. § (7) bekezdés) időtartama: a 

Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján harminc nap. A Kbt. 124. § (5) bekezdése értelmében az 

ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 

napjától a nyertes ajánlattevő és - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 

következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet, ha őt az Ajánlatkérő az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - a második legkedvezőbb ajánlatot tett 

ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 

 

i) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ értelmében az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel 

hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

 

j) Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart. Az Ajánlatkérő a 

Kbt. 77.§ szerint az eljárás eredményéről szóló összegezést e-mail útján küldi meg az 

Ajánlattevőknek a döntést követően legkésőbb 3 munkanapon belül. 

 

k) A szerződéskötés tervezett időpontja a Kbt. 124. § (6) bekezdés szerint alakul. Nem köthető 

meg azonban - a Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - a szerződés az 

írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. Ajánlatkérő a 

szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt – figyelemmel a Kbt. 124. § (5) bekezdésében 

foglaltakra – köteles megkötni. 

 

l) A postán feladott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, 

illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az 

ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

 

m) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 25. §-ban foglaltak 

szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a Közös Ajánlattevőktől is megköveteli. 

 

mailto:konya.ugyved@upcmail.hu
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n) Az eljárást megindító felhívásban előírt – a kizáró okokon és alkalmassági minimum 

követelményeken kívüli – egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentáció 

tartalmazza, melynek átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 

 

o) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon 

megadott e-mailcímre küldi meg az Ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők 

figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán 

nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). 

 

p) Ajánlatkérő a nem forintban megadott adatokat átszámítva, HUF-ban kéri megadni. Az idegen 

devizanemben megadott referenciák forintra történő átszámítását az eljárást megindító felhívás 

feladásának napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazva kell elvégezni. 

 

q) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok értékelése vonatkozásában Ajánlatkérő 

a Kbt. 65. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el. 

 

r) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint az ajánlattételi dokumentáció 

előírásai az irányadóak. 

 

s) A szolgáltatás teljesítése során a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.  

 

t) Az ajánlati árat Ft/km-ben kell megadni és a szerződés időtartama alatt nem lehet megemelni.  

 

u) Ajánlattevőnek az ajánlatához be kell csatolnia saját és/vagy alvállalkozója a 261/2011 

(XII.07.) Korm. rendeletben meghatározott közúti személyszállító engedélyének másolatát. 

 

v) Ajánlattevő a szolgáltatás ellátásához szükséges minden személyi és tárgyi feltételt teljes 

körűen köteles biztosítani. 

 

 

Eger, 2015. október 13. nap  

 

 

 

 

Ajánlatkérő megbízásából:                     ________________________ 

       Dr. Kónya Tamás  

    ügyvéd 


