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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérő
Név:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Székhely:

9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.

2. Az eljárás megnevezése
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
3. Ajánlattételi
módja

határidő,

ajánlat

benyújtásának

címe,

Ajánlattételi határidő: 2017. február 17. napja 10:00 óra
Ajánlat benyújtásának helye: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft., 1013 Budapest, Feszty Árpád utca
4., V./16.
Az ajánlat benyújtható az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4.
V/16. szám alatti székhelyén munkanapokon 09:00-16.00 óra közötti időpontokban, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig.
A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk
az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatoknak az
ajánlattételi határidő fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre,
ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatkérő a kézhezvétel kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a lebonyolító
szervezet postai címe át van irányítva postafiókra, melynek ürítését rendszeresen
elvégzi, de nem vállal semmilyen felelősséget ajánlatkérő arra az esetre, hogy a postai
küldemény az ajánlattételi határidő lejártáig a bontás helyszínén kézhezvételre kerül.
A postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével benyújtott ajánlatok esetében az
esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot ajánlattevő viseli.
Az előírt formai követelmények be nem tartásából fakadó, az ajánlat
beazonosíthatatlanságát eredményező mulasztások kockázatát ajánlattevő viseli.
4. Kiegészítő tájékoztatás kérés
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a
megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa
meghatározott szervezettől.
Az alábbi elérhetőségeken írásban fordulhat az érdelődő gazdasági szereplő
ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatásért:
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./16.
kapcsolattartó: dr. Zsinka Beáta
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tel.: +36 12251229
fax: +36 12251230
e-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Kiegészítő tájékoztatást az érdeklődők a Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti időben
kérhetnek. A Kbt. 114. § (6) bek. alapján a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi
határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha
úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges,
azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem
áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
Ajánlatkérő nem biztosít konzultációs lehetőséget a Kbt. 56. § (6) bekezdésére
hivatkozással.
5. A közbeszerzési
információk

dokumentumokkal

kapcsolatos

egyéb

Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza a közbeszerzési dokumentumok
valamennyi előírását. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában nem adja meg az összes,
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban kért információt,
illetve amennyiben a benyújtott ajánlata nem felel meg mindenben az ajánlattételi
felhívásban és a jelen dokumentumban előírtaknak, ez minden vonatkozásban
ajánlattevő kockázata és az ajánlata érvénytelenségét eredményezheti.
Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes közbeszerzési
dokumentumot, különösen annak mellékleteit átvételkor. Ajánlattevőnek meg kell
győződnie arról, hogy a közbeszerzési dokumentumokban lévő információk a
hiánytalan ajánlat megtételéhez elegendőek-e, illetve van-e szüksége kiegészítő
tájékoztatásra.
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt sem
részben, sem egészben nem igényelheti vissza, és térítést az ajánlatáért vagy annak
elkészítéséért nem kérhet.
Ajánlatkérő kijelenti, amennyiben a jelen dokumentum és az ajánlattételi felhívás
tartalma között időpontok vagy bármely más tekintetben eltérés mutatkozna, az
ajánlattételi felhívás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Ajánlattevők ajánlattételének megkönnyítése érdekében a jelen dokumentum
„Nyilatkozatminták” elnevezésű fejezete tartalmazza azokat a formanyomtatványokat,
amelyeket kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie.
Ajánlattevők nem kötelesek a nyilatkozatmintákat ajánlatukba becsatolni, hanem
használhatnak egyéb formátumú, ill. eltérő szövegezésű nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő
a nyilatkozatmintákat kizárólag az ajánlattétel elősegítése érdekében bocsátja
ajánlattevők rendelkezésére.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok papír alapon is kiadásra kerülnek és az
elektronikusan kiadott és a papír alapú dokumentumok tartalma között eltérés
mutatkozik, úgy az elektronikusan kiadott dokumentum tartalma a mérvadó.
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Jelen közbeszerzési dokumentumokat a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok
oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy
egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos kifejezetten nem
járul hozzá jelen dokumentáció bármilyen formában – változatlan vagy módosított –
formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.
6. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
A Kbt. 73. § (5) bekezdés előírásaira hivatkozva tájékoztatásként közöljük azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni.
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
tel.: 06-1-476-1100
e-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Foglalkoztatásfelügyeleti Főosztály
székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
levelezési cím: 1369 Budapest, Pf.: 481
telefon: 06-1-896-3002, 06-1-896-2902
Fax: 06-1-795-0884, 06-1-795-0880
E-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu;
holnap: www.ommf.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
cím: 9024 Győr, Jósika u. 16.
tel.: (96) 418-065
fax: (96) 418-068
e-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
székhely: 9022 Győr, Gárdonyi G. u. 7.
levelezési cím: 9001 Győr, Pf.: 601
tel.: +36 96 512 960
email: gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
honlap: www.gyorkozig.hu
NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Föigazgatósága
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cím: 9022 Győr, Liszt F. u. 13-15.
tel.: +3696-509-400
fax: +3696-312-012
honlap: nav.gov.hu;
Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért felelős államtitkárság
székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
tel: 06-1-795-2000
fax: 06-1-795-0200
honlap:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyertagrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag
7. Az eljárás során használt nyelv
Az ajánlat kidolgozása, valamint az ajánlatkérő és ajánlattevő közötti mindennemű
kapcsolattartás kizárólag magyar nyelven történik. Amennyiben az ajánlathoz csatolt
okiratok bármelyike idegen nyelven került kiállításra, ajánlattevő köteles az adott
dokumentum felelős magyar fordítását is ajánlatához csatolni. Amennyiben a magyar és
az idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, a magyar változat az
irányadó. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
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AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA
1. Formai előírások
Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani kettő
[egy eredeti, valamint egy adat PDF formátumban (CD, DVD vagy pendrive)]
példányban roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos
oldalszámozással ellátva, sérülésmentes, zárt csomagolásban:
a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell
fűzni, vagy be kell kötni;
b) Az ajánlat jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem szükséges.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlaton lévő, minden – ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak;
e) 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.
f) Az ajánlat csomagolásán, valamint a közbeszerzési eljárás során valamennyi
levelezésre fel kell tüntetni:
 A zárt csomagon az "Ajánlat: Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási,
parkfenntartási munkái (331)" megjelölést.
 A dokumentumot beküldő nevét.
 Az ajánlat csomagolásán továbbá szerepeltetni kell az "Ajánlattételi határidő
lejártáig nem bontható fel" feliratot is.
Az eljárás során esetlegesen szükséges hiánypótlást, felvilágosítást, indokolást,
tájékoztatást ajánlattevőknek az ajánlat tekintetében előírt formai követelmények
betartásával kell benyújtaniuk.
Amennyiben a papír alapon benyújtott és az elektronikusan benyújtott példányok között
eltérés van, a papír alapon benyújtott példány az irányadó.
2. Tartalomjegyzék, nyilatkozatok jegyzéke
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és
nyilatkozatok a következők (nyilatkozatok jegyzéke):
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Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat részét képező dokumentumok

#

Igazolás, nyilatkozat megnevezése

1.
2.
3.
4.

Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Árazott költségvetés
Ajánlati nyilatkozat (adatlap)
Közös ajánlattevők megállapodása (konzorciális szerződés) (adott
esetben)
Aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése alapján
Nyilatkozat alvállalkozót érintő kizáró okokról a Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján
Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdése
alapján ( Nemleges tartalommal is!)
Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet igénybevételéről
(Nemleges tartalommal is!)
Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet részéről (adott esetben)
Kapacitást biztosító szervezetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
kötelezettségvállalására vonatkozó okirat(ok) (adott esetben)
Nyilatkozat a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és
szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősülésről Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján
Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat összeférhetetlenségről a Kbt. 25. § alapján
Nyilatkozat költség és kockázatviselésről
Nyilatkozat oldalszámról
Nyilatkozat jogszabályi előírásnak való megfelelésről
Nyilatkozat változásbejegyzésről
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3. Az ajánlat tartalma
3.1.Tartalomjegyzék
Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
3.2.Felolvasólap
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében előírtakra figyelemmel az
ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető
adatok kerülnek ismertetésre, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít.
3.3.Árazott költségvetés (részletes árajánlat)
Az ajánlattevők az ajánlatukba kötelesek csatolni a jelen dokumentáció mellékleteként
kiadott táblázatot kitöltve és beárazva, cégszerű aláírással ellátva.
Az ajánlatba cégszerűen aláírva (valamint az elektronikus példányhoz szerkeszthető
excel formátumban is) csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként
kiadott költségvetést (részletes árajánlatot) árazva. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét
arra, hogy az árazott költségvetés a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti részletes
árajánlatnak minősül.
A részletes árajánlat „Ajánlattevő által tett megajánlás” elnevezésű oszlopában jelölnie
kell – ahol releváns -, hogy az adott munka elvégzéséhez milyen terméket fog használni.
Amennyiben ajánlattevő nem az ajánlatkérő által elvárt terméket használja majd
teljesítés során, úgy az „Egyéb, az ajánlatkérő által elvárt termékkel egyenértékű
termék: …..”-et szükséges megadni, a gyártó és a termék típusának pontos
megnevezésével. A felolvasólapra, az 1. értékelési részszempontra tett megajánlás
rovatba átvezetendő a részletes árajánlat G180-as cellájában szereplő összesített nettó
ajánlati ár.
3.4.Ajánlati nyilatkozat
Az ajánlatnak a jelen dokumentum mellékleteként kiadott, ajánlati nyilatkozat (adatlap)
elnevezésű dokumentumot kell tartalmaznia.
3.5.Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben)
Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását,
de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési
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megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők
egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a
következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
- a közös ajánlattevőket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös
ajánlattevők
vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a
döntéshozatalra,
- a közös ajánlattevőket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a közös ajánlattevők mely
tagjának/tagjainak teljesítsen, a pénzforgalmi jelzőszám megjelölésével,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási
szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési
megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
Az együttműködési megállapodás eredeti példányát csatolni kell az ajánlathoz.
3.6.Aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás
Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az
ajánlatot, illetve annak mellékleteit
- ajánlattevőként,
- alvállalkozóként, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván részvételre jelentkező az
alkalmassági feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a
megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
írásos meghatalmazást is csatolni szükséges.
3.7.Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (eredetiben).
3.8.Kizáró okok igazolása
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolás 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
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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 62. § (1) bekezdés h), j) 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.
3.9.Nyilatkozat alvállalkozót érintő kizáró okokról a Kbt.
67. § (4) bekezdése alapján
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdése g)–k), m) és q) pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
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.
3.10.Nyilatkozat alvállalkozók
(6) bekezdése alapján

bevonásáról

a

Kbt.

66.

§

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy a
közbeszerzésnek mely részeinek teljesítéséhez kíván az ajánlattevő alvállalkozót
igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
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benyújtásakor már ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot nemleges
tartalommal is szükséges csatolni.
3.11.Nyilatkozat
bevonásáról

kapacitást

biztosító

szervezet

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
előírt alkalmassági követelményeknek mely szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges
csatolni.
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
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Előbbiek tudomásulvételéről a kapacitást
biztosító szervezet az ajánat részeként nyilatkozni köteles.
Felhívja ajánlatkérő a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére hivatkozással arra,
miszerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok
végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint
a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást
vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A szerződés teljesítéséhez
szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való
szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó alkalmassági feltétel
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 kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat,
amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő
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tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd
megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is
élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság
igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben
igazolja megbízhatóságát.
Ajánlattevő előbbiekre figyelemmel nyilatkozni köteles, hogy a meghatározott
alkalmassági követelmények teljesítésekor támaszkodik-e a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
meghatározott szervezet(ek) kapacitására. Pozitív tartalmú nyilatkozat esetén köteles
csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásra vonatkozó
okirat(ok)at.
3.12.Kapacitást biztosító szervezetnek a Kbt.
bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra
okirata

65. § (7)
vonatkozó

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. A Kbt. 65.
§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
3.13.Nyilatkozat
megfelelésről

alkalmassági

követelményeknek

való

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel. Az 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, valamint - adott esetben – a 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4)
bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
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3.14.Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bek. alapján
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján külön íven szövegezett nyilatkozatot
köteles ajánlatához csatolni arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
3.15.Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról
Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles az ajánlatához csatolni, hogy
az eljárással kapcsolatban az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkapta, azok
előírásait az ajánlata összeállításakor figyelembe vette (nemleges tartalmú nyilatkozatot
is csatolni kell).
3.16.Nyilatkozat üzleti titokról
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a
Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat,
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó
információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. §
(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt.
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44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak
és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. §
(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ajánlattevő köteles indokolással ellátott nyilatkozatot csatolni ajánlatába arra
vonatkozóan, hogy az ajánlata tartalmaz-e üzleti titkot (ha igen, akkor az ajánlat mely
részében).
3.17.Nyilatkozat összeférhetetlenségről
Ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
köteles nyilatkozatot csatolni ajánlatába arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem
állnak fenn a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi
okok.
A Kbt. 25. § (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának
sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-,
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a
közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés
érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt.
28. § (4) bekezdés] vett részt,
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat)
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt
vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.
Az ajánlattevő az eljárásból csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt
vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást
megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján – köteles
biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a
közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny
tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az
összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett
intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben
ismertetni.
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3.18.Nyilatkozat költség és kockázatviselésről
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget,
kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven
szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy
kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy
kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
3.19.Nyilatkozat ajánlat oldalszámairól
Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni arról,
hogy ajánlata hány számozott oldalból áll.
3.20.Nyilatkozat előírásoknak való megfelelésről
Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni, melyben
kijelenti, hogy ajánlata nem tartalmaz olyan igazolást, nyilatkozatot, egyéb okiratot,
mely bármilyen módon jogszabályba, így különösen a Kbt. előírásaiba ütközne.
3.21.Nyilatkozat változásbejegyzésről
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégokmányokban foglaltakhoz képest
van-e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált – és így a cégokmányokban nem
szereplő – változásbejegyzési kérelme. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
4. Igazolások benyújtására vonatkozó előírások
A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt fogja felhívni az
alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében az előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében
kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, az ajánlatkérő
erre vonatkozó, a fenti rendelkezés szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést
megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség
szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
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Erre tekintettel, ajánlatkérő kérésére, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakkal
összhangban kell ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását, illetve alkalmasságát
igazolnia.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok
A csatolt
dokumentum
oldalszáma az
ajánlatban

Igazolás, nyilatkozat megnevezése

1.

Közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről
nyilatkozat - P.1. alkalmasság igazolása

szóló

2.

Beszámoló releváns részei, illetve nyilatkozat a
beszámoló elérési helyéről - P.2. alkalmasság igazolása

3.

Nyilatkozat a referenciákról - M.1. alkalmasság igazolása

4.1.P.1. alkalmassági minimumkövetelmény igazolása
Az ajánlattevőnek a P.1. pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására - az ajánlatkérő
Kbt. 69. § szerinti felhívására - az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel – az
ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására – az eljárást megindító felhívás megküldését
megelőző 2 (kettő), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és 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. pontben 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 kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az árbevétel vonatkozásában a Kbt. 65. § (5) bekezdését alkalmazza ajánlatkérő.
4.2.P.2. alkalmassági minimumkövetelmény igazolása
Az ajánlattevőnek a P.2. pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására - az ajánlatkérő
Kbt. 69. § szerinti felhívására - az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
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
Ő S Z Y

É S

Ő S Z Y

K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230

19
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 ajánlatkérő
Kbt. 69. § szerinti felhívására 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 17.500.000 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).
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívására köteles benyújtani.
4.3.M.1. alkalmassági minimumkövetelmény igazolása
Az ajánlattevőnek az M.1. műszaki és szakmai alkalmasság igazolására - az ajánlatkérő
Kbt. 69. § szerinti felhívására - az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az
eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 (három) 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
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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, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben ajánlatevő a referenciát közös
ajánlattevőként teljesítette, úgy a nyilatkozat(ok)ból, illetve referenciaigazolás(ok)ból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette,
valamint hogy milyen értékű ellenszolgáltatásban részesült.
5. A nyertes ajánlattevő kiválasztása
5.1.Értékelési módszer
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési módszert alkalmazza,
amely értékelési szempont a legjobb ár-érték arány.
5.2.Értékelési szempontok
Ajánlati ár (nettó HUF) - 1. értékelési szempont
Ajánlattevők a jelen dokumentáció mellékleteként kiadott táblázatban kötelesek
megadni az egyes, előre meghatározott feladat típusok vonatkozásában a munka
elvégzésének egységárait. A jelen értékelési részszempont esetében ajánlatkérő
valamennyi terület/helyszín és valamennyi elvégzendő feladat vonatkozásában ajánlott
egységárak összesített árát (mennyiségekkel felszorzott ár) értékeli (összesített nettó
ajánlati ár, mely a részletes árajánlat G180-as cellájában szereplő összeg).
A nettó ajánlati ár a részletes árajánlat szerinti szolgáltatások összesített ára, amely
tartalmazza valamennyi adót (kivéve ÁFA), járulékot, felmerülő anyag és díjköltséget,
mely az adott feladat teljeskörű ellátásához szükséges, különösképpen, de nem
kizárólagosan a munkadíjat, a járulékokat, az eszközök működéséhez és használatához
szükséges valamennyi költséget, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges
termékeket, ahol ajánlatkérő annak alkalmazását előírta.
Az 1. értékelési részszempont keretében megajánlott nettó ajánlati ár a teljes
mennyiségre és a teljes időtartamra (szerződés hatálya) vetített összár.
A megajánlott ajánlati árat egy összegben, forintban, egész számmal kifejezve kell
meghatározni, nem fogadható el százalékos, óradíjas vagy más alapú megajánlás.
Az ajánlati ár nettó összeg, vagyis az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
Ajánlattevő által megadott javítási egységárak a szerződés teljesítése során rögzített
árnak minősülnek és semmilyen jogcímen nem módosíthatók. Azon ajánlatok, amelyek
módosítható javítási egységárakkal kerülnek benyújtásra, úgy tekintendőek, mint
amelyek nem felelnek meg az ajánlati dokumentáció feltételeinek és ezért
érvénytelenek.
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Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított
arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatok elbírálása során. A legalacsonyabb érték
a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat rögzített képlet szerint.
Az ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont esetén a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (K.É. 2016. évi 147. szám, 2016. december 21., a
továbbiakban: Útmutató) 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás
szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbi képlet alapján:

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a megajánlások
vonatkozásában vizsgálni fogja, hogy az ajánlati ár a gazdasági észszerűsséggel
összeegyeztethető. Erre figyelemmel kéri ajánlatkérő az árakat meghatározni.
A
feladat
elkezdésének
gyorsasága
a
megrendeléstől
számítottan (óra) - 2. értékelési részszempont
Ajánlatkérő jelen értékelési részszempontnál valamennyi feladat megrendelése esetére
vonatkozó, a feladat megkezdésének idejét értékeli a bejelentéstől/megrendeléstől
számítottan, vagyis hogy ajánlattevő a megrendeléstől számítottan legkésőbb hány órán
belül kezdi meg a feladat elvégzését. Ajánlatkérő a 24 órát meghaladó megajánlást
érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlattevők a feladat elkezdésére vonatkozó időtartamot órá(k)ban, egész számként
kötelesek megadni. Ajánlattevő 0-s megajánlást nem tehet, a 2. részszempont
vonatkozásában a legkedvezőbbnek tekinthető megajánlás az 1 óra, amely az értékelési
részszempont esetében a legkedvezőbb vállalásnak tekinthető. Ajánlattevő 0-s
megajánlását ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
Ajánlatkérő a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás
módszerét alkalmazza az ajánlatok elbírálása során. A legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat rögzített képlet szerint.
Az ajánlatkérő a 2. számú értékelési részszempont esetén az Útmutató 1. melléklet A) 1.
ba) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat, az
alábbi képlet alapján:
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ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a megajánlások
vonatkozásában vizsgálni fogja, hogy a megajánlás a gazdasági észszerűsséggel
összeegyeztethető. Erre figyelemmel kéri ajánlatkérő a megajánlást meghatározni.
Az alkalmassági követelményeken túl bemutatott további
referencia (a bemutatott referencia összértéke) - 3. értékelési
részszempont
Ajánlatkérő ezen részszempont esetén azt értékeli, hogy az eljárást megindító felhívás
15. M.1. alpontban meghatározott referenciaértéken (ld. 10.000.000,- Ft + ÁFA) felül
milyen összegű, egyebekben a referenciakövetelményeknek - mind tárgyát, mind a
vizsgált időszakot figyelmbe véve – maradéktalanul megfelelő, szerződésszerűen
teljesített referenciát tud bemutatni.
Ajánlatkérő ezen részszempont tekintetében azt értékeli, hogy ajánlattevő az elmúlt 3
(három) évben milyen értékű referenciákat tud bemutatni, az alkalmasság körében
bemutatott referenciá(ko)n felül.
Ajánlatkérő figyelembe veszi a jelen értékelési szempont vonatkozásában az M.1.
alkalmasság igazolására benyújtott referencia azon értékét is, amely a
minimumkövetelményként előírt 10.000.000,- Ft + ÁFA összeget meghaladja.
A jelen értékelési szempont szerinti vállalás igazolására ajánlattevők az ajánlatuk
részeként olyan nyilatkozatot kötelesek benyújtani, mely legalább a következő adatokat
tartalmzazza: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az
ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak
és
a
szerződésnek
megfelelően
történt-e.
Azon referenciák, amelyek az előbbiekben meghatározott igazolási módoknak nem
felelnek meg vagy nem az előírt tartalommal kerülnek benyújtásra, az értékelésnél nem
vehetőek figyelembe.
Ezen részszempontot az egyenes arányosítás értékelési módszerrel értékeli ajánlatkérő,
vagyis azon ajánlattevő kapja a legmagasabb pontszámot, amely a legmagasabb értékű
referenciá(ka)t tudja bemutatni, amely megfelel az alkalmasság igazolása körében
nevezett kormányrendeletben foglaltaknak. Egy referencia az értékelésnél csak egyszer
vehető figyelembe, illetve folyamatban lévő teljesítés kapcsán azon teljesítés
(referencia) értékelhető, amelynek a teljesítése (teljesített része) az eljárást megindító
felhívás megküldéséig igazoltan, szerződésszerűen teljesült.
Ajánlatkérő a 3. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes
arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatok elbírálása során. A legmagasabb érték a
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legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
arányosan számolja ki a pontszámokat rögzített képlet szerint.
Az ajánlatkérő a 3. számú értékelési részszempont esetén az Útmutató 1. melléklet A) 1.
bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat, az
alábbi képlet alapján:

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlattevőnek a felolvasólapon a referenciák tekintetében az értékelés keretében
bemutatott referenciák összesített nettó értékét kell szerepeltetnie. Ajánlattevőnek a 3.
értékelési részszempont vonatkozásában a 18. számú mellékletet kell ajánlatába
csatolnia.
Ajánlattevő vállalja-e, hogy teljes munkaidőben olyan
személyt alkalmaz, aki fogyatékkal él vagy gyermekét egyedül
neveli? (igen/nem) - 4. értékelési részszempont
Az ajánlatkérő a 4. számú értékelési részszempont esetén az Útmutató 1. melléklet B)
1. pontja szerinti pontozás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.
Ajánlattevő ezen részszempontok esetén arról köteles nyilatkozni, hogy
- Ajánlattevő vállalja-e, hogy teljes munkaidőben olyan személyt alkalmaz, aki
fogyatékkal él vagy gyermekét egyedül neveli?
Ezen részszempont esetén ajánlattevő vállalása esetén, vagyis amennyiben „igen”-nel
nyilatkozik, a ponthatár felső határával azonos pontot kap ajánlattevő (100 pont),
amennyiben nem vállalja ezen részszempont teljesítését, úgy a ponthatár alsó határával
azonos pontot, azaz egy pontot kap ajánlattevő.
Amennyiben ajánlattevő vállalja ezen részszempont vonatkozásában a fogyatékkal élő
vagy gyermekét egyedül nevelő személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatását,
úgy ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell erről, és legkésőbb a szerződéskötés
időpontjában a személy vonatkozásában nyilatkoznia kell az értékelés alapjául szolgáló
körülmény fennállását. Ajánlattevő vállalása esetén a szerződés teljes időtartama alatt a
fenti körülménynek teljesülnie kell, amit ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt
bármikor jogosult ellenőrizni. Ajánlattevőnek a 4. értékelési részszempont
vonatkozásában a 19. számú mellékletet kell ajánlatába csatolnia.
Ajánlattevő
vállalja-e
a
keletkező
zöld
hulladék
mennyiségének legalább felének komposztálását és talajerő
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utánpótlásra történő visszaforgatását?
értékelési részszempont

(igen/nem)

-

5.

Az ajánlatkérő az 5. számú értékelési részszempont esetén az Útmutató 1. melléklet
B) 1. pontja szerinti pontozás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.
Ajánlattevő ezen részszempontok esetén arról köteles nyilatkozni, hogy
- Ajánlattevő vállalja-e a keletkező zöld hulladék mennyiségének legalább felének
komposztálását és talajerő utánpótlásra történő visszaforgatását?
Amennyiben ajánlattevő vállalja ezen részszempont vonatkozásában a keletkező zöld
hulladék mennyiségének legalább felének komposztálását és talajerő utánpótlásra
történő visszaforgatását, úgy ajánlatában nyilatkoznia szükséges erre vonatkozóan,
illetve meg kell jelölnie, hogy hol helyezi el a zöldhulladékot, és hogy hol
komposztálja. Ezen vállalás esetén ajánlattevőnek folyamatosan nyilván kell tartania a
keletkező teljes zöld hulladék mennyiségét, és azt a mennyiséget, amelyet ebből
komposztál és visszaforgat. Ajánlattevő vállalása esetén a szerződés teljes időtartama
alatt a fenti körülményeknek teljesülnie kell, amit ajánlatkérő a szerződés időtartama
alatt bármikor jogosult ellenőrizni.
Ezen részszempont esetén ajánlattevő vállalása esetén, vagyis amennyiben „igen”-nel
nyilatkozik, a ponthatár felső határával azonos pontot kap ajánlattevő (100 pont),
amennyiben nem vállalja ezen részszempont teljesítését, úgy a ponthatár alsó határával
azonos pontot, azaz egy pontot kap ajánlattevő.
Ajánlattevőnek az 5. értékelési részszempont vonatkozásában a 20. számú mellékletet
kell ajánlatába csatolnia.
5.3.Pontszámok, értékelési módszer
Értékelési részszempontok
1. Ajánlati ár (nettó HUF)
2. A feladat elkezdésének gyorsasága a
megrendeléstől számítottan (óra)
3. Az alkalmassági követelményeken túl bemutatott
további referencia (a bemutatott referencia összértéke)
4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy teljes munkaidőben
olyan személyt alkalmaz, aki fogyatékkal él vagy
gyermekét egyedül neveli? (igen/nem)
5. Ajánlattevő vállalja-e a keletkező zöld hulladék
mennyiségének legalább felének komposztálását és
talajerő utánpótlásra történő visszaforgatását?
(igen/nem)
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Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési
részszempont esetén) és a pontszámok kiosztásának módszere:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám (amely minden részszempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa:
100.
Ajánlatkérő a kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott
súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a részszempontra adott súlyozott pontszámok.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az lesz, amely a részszempontokra
kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb
összpontszámot éri el.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a
legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés)
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MŰSZAKI LEÍRÁS
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. ép. előtti közterületi kiskert
4. Vasútállomás
5. Körforgalom, Királyhidai út
6. Körforgalom, Moson
7. Hansági Múzeum és Cselley-ház
8. Erkel u. Flesch Károly Kulturális Központ – rendőrség közti park
9. Fő utcai ágyások a Deák térrel
10. Magyar utcai növényedények(80 db)
11. Fecske utca
12. Zsidanits park
Az ellátandó feladatok területi megbontásban az alábbiak:
1. Városkapu tér
Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros gyepszegély-vágó
használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-58 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával. Amennyiben az
ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja vizsgálni.
Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával.
Amennyiben az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az
ajánlatkérő az ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni.
Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti
visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó
kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett
zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
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Egynyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Catharanthus
roseus és Ipomoea batatas fajtáinak felhasználásával.
Kétnyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Brassica és Viola
cornuta fajtákkal.
Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges,
időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre
juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Egynyári ágyásokra heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a
környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a
keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen
szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. Amennyiben
az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának azonosságát fogja vizsgálni.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai
alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős
fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a
közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék
azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése.
2. Régi Vámház tér
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Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros gyepszegély-vágó
használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-58 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával. Amennyiben az
ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja vizsgálni.
Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával.
Amennyiben az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az
ajánlatkérő az ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni.
Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti
visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó
kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett
zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Egynyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Petunia Surfinia
fajtacsoport fajtáinak felhasználásával. A hely kiemelt mivoltát figyelembe véve az
ágyásokban egzotikus kiültetési anyag használata, Hibiscus rosa-sinensis és Lantana
camara fajtái.
Kétnyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Brassica és Viola
cornuta fajtákkal.
Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges,
időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre
juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Gyepfelület öntözése félautomata öntözőrendszer segítségével: mivel a területen lévő
öntözőrendszer félautomata, az időjárási viszonyoknak megfelelően az akár napi
többszöri megnyitást és elzárást az ajánlattevőnek kell vállalnia.
Egynyári ágyásokra heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
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organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a
környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a
keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen
szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. Amennyiben
az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának azonosságát fogja vizsgálni.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai
alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős
fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a
közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék
azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése.
3. Bolyai Iskola Gulyás L. u. épület előtti kiskert
Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti
visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó
kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett
zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai
alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
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munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
4. Vasútállomás
Kétheti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-58 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával. Amennyiben az
ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja vizsgálni.
Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával.
Amennyiben az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az
ajánlatkérő az ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni.
Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti
visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó
kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett
zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Egynyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Tagetes patula,
Zinnia elegans fajtáinak felhasználásával.
Kétnyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Viola cornuta
fajtákkal.
Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges,
időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre
juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Egynyári ágyásokra heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
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tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a
környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a
keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen
szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. Amennyiben
az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának azonosságát fogja vizsgálni.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős
fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a
közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék
azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
5. Körforgalom, Királyhidai út
Kétheti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras motoros fűnyíró és motoros gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-58 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával. Amennyiben az
ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja vizsgálni.
Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával.
Amennyiben az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az
ajánlatkérő az ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni.
Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti
visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó
kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett
zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
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vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai
alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
6. Körforgalom, Moson
Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti
visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó
kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett
zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai
alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
7. Hansági Múzeum és Cselley-ház
Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros gyepszegély-vágó
használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-58 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával. Amennyiben az
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ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja vizsgálni.
Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával.
Amennyiben az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az
ajánlatkérő az ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni.
Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti
visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó
kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett
zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a
környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a
keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen
szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. Amennyiben
az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának azonosságát fogja vizsgálni.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős
fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a
közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék
azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése.
8. Erkel u.-Flesch Károly Kultúrális Központ – Rendőrség közti park
Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor, keskeny helyeken motoros
fűnyíró valamint motoros gyepszegély-vágó használatával. Fűnyesedék munka
végeztével történő azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen
szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
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Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-58 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával. Amennyiben az
ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja vizsgálni.
Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával.
Amennyiben az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az
ajánlatkérő az ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni.
Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti
visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó
kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett
zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Egynyáriak kiültetési anyaga balkonnövények és Cosmos bipinnatus felhasználásával.
Kétnyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Brassica és Viola
cornuta fajtákkal.
Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges,
időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre
juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Egynyári ágyásokra heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a
környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a
keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen
szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. Amennyiben
az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának azonosságát fogja vizsgálni.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
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Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai
alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős
fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a
közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék
azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése.
9. Fő utcai ágyások a Deák térrel
Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti
visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó
kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett
zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Rózsák tavaszi és eseti visszavágása során a ritkító / ifjító és regeneratív kozmetikai
metszések elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés
során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten
hagyása.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai
alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
10. Magyar utcai növényedények
Egynyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Pelargonium
peltatum és balkonnövények fajtáinak felhasználásával.
Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges,
időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre
juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
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Egynyári növényedényekre heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico
Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő
nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott
termék organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát
fogja vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai
alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Növényedények mechanikai gyomtalanítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
11. Fecske utca
Rózsák tavaszi és eseti visszavágása során a ritkító / ifjító és regeneratív kozmetikai
metszések elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés
során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten
hagyása.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Mulcspótlás eseti jelleggel, kizárólag a helyszínen eredetileg használt márkájú FLORIMO
Pindekor mulcs felhasználásával; a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. Amennyiben az ajánlattevő
nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott
termék anyagának és frakcióméretének azonosságát fogja vizsgálni.
Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai
alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
12. Zsidanits park
Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros gyepszegély-vágó
használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a
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munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-58 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával. Amennyiben az
ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja vizsgálni.
Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával.
Amennyiben az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az
ajánlatkérő az ajánlott termék hatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni.
Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti
visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó
kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett
zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower
NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. Amennyiben az ajánlattevő nevezett
termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az ajánlott termék
organikus származásának, ahatóanyagtartalmának és hatóidejének azonosságát fogja
vizsgálni. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert
tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell
gondoskodnia tartálykocsi segítségével.
Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a
környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a
keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen
szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. Amennyiben
az ajánlattevő nevezett termék helyett egyenértékű terméket ajánl meg, az ajánlatkérő az
ajánlott termék hatóanyagtartalmának azonosságát fogja vizsgálni.
Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali
elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező
közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai
alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a
munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,
rendezetten hagyása.
Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős
fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a
közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék gépi
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darálása és azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött
környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.
Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése.
A fent meghatározott termékeknél a meghatározott gyártmányra/típusra való hivatkozás csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és minden terméknél oda
értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés!
Ajánlatot a jelen pontban meghatározott műszaki paraméterei tekintetében egyenértékű
termékre/szolgáltatásra lehet tenni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő
minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termékekre is tehető ajánlat.
Ajánlatot jelen pontban és a műszaki leírásban szereplő műszaki paraméterek tekintetében
egyenértékű termékre lehet tenni. Amennyiben az ajánlattevő nem a fent nevezett termék
típust ajánlja meg, úgy köteles ajánlatához a termék vonatkozásában leírást, termékismertetőt
csatolni, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termékek megfelelnek
az előírt műszaki paramétereknek.
A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek kell megítélni, amely
eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát
annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott
termékkel egyenértékű.
A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad az Ajánlatkérő.
A fent meghatározott valamennyi feladat elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések
biztosítása ajánlattevő feladata. A feladatok elvégzéséhez ajánlatkérő nem biztosít eszközt,
berendezést, terméket, kivéve ha az az adott feladatnál kifejezetten rögzítésre került.
Ajánlattevő kötelessége, hogy a munkavégzéshez szükséges munkafeltételekről, kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírásokról tájékozódjon, azokat a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt betartsa, illetve a teljesítésben részt vevő személyekkel betartassa.
Az ajánlattevő által tett megajánlásnak tartalmaznia kell valamennyi költséget, díjat, amely az
adott feladat elvégzésével kapcsolatban, annak szakszerű és rendeltetésszerű elvégzésével
kapcsolatban felmerül, különösen, de nem kizárólagosan a munkadíjakat, a berendezések,
eszközök használati díját és adott esetben a feladat elvégzéséhez szükséges növényeket.
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NYILATKOZATMINTÁK AZ AJÁNLAT
BENYÚJTÁSÁHOZ
Az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandó dokumentumok
nyilatkozatmintái.
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca
11.), mint ajánlatkérőnek a „Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási,
parkfenntartási munkái” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő
neve:
székhelye:
postacíme:
telefonszáma:
telefaxszáma:
e-mail címe:

........................
........................
........................
........................
........................
........................

Ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személy
neve:
........................
telefonszáma:
........................
telefaxszáma:
........................
e-mail címe:
........................
Ajánlat:

Értékelési részszempontok
1. Ajánlati ár (nettó HUF)
2. A feladat elkezdésének gyorsasága a megrendeléstől
számítottan (óra)
3. Az alkalmassági követelményeken túl bemutatott további
referencia (a bemutatott referencia összértéke)
4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy teljes munkaidőben olyan
személyt alkalmaz, aki fogyatékkal él vagy gyermekét
egyedül neveli? (igen/nem)
5. Ajánlattevő vállalja-e a keletkező zöld hulladék
mennyiségének legalább felének komposztálását és talajerő
1

A dokumentáció részeként kiadott ártáblázat összesített oszlopában található összeg.
A megfelelőt kérjük aláhúzni.
3
A megfelelőt kérjük aláhúzni.
2
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Ajánlat
nettó …….. Ft1
…… óra
nettó ………. Ft
igen / nem2
igen / nem3

41
utánpótlásra történő visszaforgatását? (igen/nem)

Kelt:…………………………………..

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)
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2. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT (adatlap)
Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott4 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában az alábbiakról nyilatkozom:
1. Az ajánlattevő adatai:
neve:
címe (székhely, lakóhely):
levelezési cím:
telefonszám:
telefaxszám:
e-mail cím:
2. Közös ajánlattétel:
Közös ajánlattevők adatai:
neve:
címe (székhely, lakóhely):
levelezési cím:
telefonszám:
telefaxszám:
e-mail cím:
3. Kapcsolattartó adatai:
neve:
telefonszám:
telefaxszám:
e-mail cím:

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
igen/nem5
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

4

A megfelelő válasz aláhúzandó!
5 A megfelelő válasz aláhúzandó!
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3. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott6 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű eljárásában úgy nyilatkozom, hogy:
 ajánlatot teszünk;
 az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi
és a formai követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be az
ajánlatunkat;
 az ajánlattételi felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit elfogadjuk,
 nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és teljesítjük, az általunk kért
ellenszolgáltatás összege megegyezik az ajánlatunkban megajánlott összeggel.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

6

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT
kizáró okora vonatkozóan
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) – (2) bekezdése alapján)
I.
Alulírott …………………, mint a …………. (cégnév) (székhely: ………………………..;
cégjegyzékszám: ………………….) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott7 képviselője
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca
11., a továbbiakban: ajánlatkérő), mint ajánlatkérőnek a „Mosonmagyaróvári kiemelt
zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái” elnevezésű közbeszerzési eljárásában
ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya
alatt.
II.
Továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rend. 8.§ i) pontja alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:
A társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén8
a) jegyeznek
b) nem jegyeznek
Amennyiben a társaságot a szabályozott tőzsdén nem jegyzik:
Ezúton nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált
tényleges tulajdonosokkal9
a) rendelkezünk
b) nem rendelkezünk
Amennyiben rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált
tényleges tulajdonosokkal:
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosok nevei és
állandó lakóhelyei az alábbiak:
7

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő aláhúzandó
9
A megfelelő aláhúzandó
8
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1. Név: ……………..; Állandó lakóhely: ………………………………………….;10
Amennyiben nem rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb)
pontja szerint definiált tényleges tulajdonosokkal akkor az re) pont szerinti tényleges
tulajdonos a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető
tisztségviselője(i):
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § re) pontja szerint vezető tisztségviselő neve(i) és állandó
lakóhelye(i) az alábbiak:
1. Név: …………………………..; Állandó lakóhely: ……………………………..;11
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

10
11

Az e helyen szerepeltetendő személyek számához igazodóan a megfelelő számú sor alkalmazandó
Az e helyen szerepeltetendő személyek számához igazodóan a megfelelő számú sor alkalmazandó
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5. számú melléklet
NYILATKOZAT
alvállalkozót és kapacitást biztosító szervezetet érintő
kizáró okokról
(Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján)
Alulírott ………………………, mint a ……………………. (cégnév) (székhely:
…………………………..; cégjegyzékszám: ……………………………. ) cégjegyzésre jogosult /
meghatalmazott12 képviselője Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200
Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a „Mosonmagyaróvári kiemelt
zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái” elnevezésű közbeszerzési eljárás során
társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m)
és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általunk az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–
k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kelt ………………, 2017. …………………….

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

12

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT
alvállalkozók bevonásáról

Alulírott ………………………, mint a ……………………. (cégnév) (székhely:
…………………………..; cégjegyzékszám: ……………………………. ) cégjegyzésre jogosult /
meghatalmazott13 képviselője Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200
Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a „Mosonmagyaróvári kiemelt
zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái” elnevezésű közbeszerzési eljárásában
nyilatkozom, hogy14:
a) a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozókat kívánom bevonni:
a közbeszerzésnek a következő részei teljesítéséhez
kívánunk alvállalkozót igénybe venni:
az ezen részek tekintetében
neve:
igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozók
címe (székhely,
lakcím):

b) a szerződés teljesítéséhez nem kívánok alvállalkozót bevonni.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

13
14

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő válasz aláhúzandó!
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT
kapacitást biztosító szervezet bevonásáról

Alulírott ………………………, mint a ……………………. (cégnév) (székhely:
…………………………..; cégjegyzékszám: ……………………………. ) cégjegyzésre jogosult /
meghatalmazott15 képviselője Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200
Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a „Mosonmagyaróvári kiemelt
zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái” elnevezésű közbeszerzési eljárásában
nyilatkozom, hogy16:
a) az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni:
név:
címe (székhely, lakcím):
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelmény vagy
követelmények, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik:
b) az előírt alkalmassági követelményeknek nem kívánunk más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva megfelelni.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

15
16

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő válasz aláhúzandó!
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
a kapacitást biztosító szervezet részéről

Alulírott .......... (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........; képviseli: ........), mint kapacitást
biztosító szervezet Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200
Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a „Mosonmagyaróvári kiemelt
zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái” elnevezésű közbeszerzési eljárása során
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattételi felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények
igazolása érdekében biztosítunk erőforrást ajánlattevőnek (kérjük a megfelelőt aláhúzni):

P.1.

P.2.

M.1.

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelésről

Alulírott
………………………,
mint
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:………………………………………..;
cégjegyzékszám:
………………………………….) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott17 képviselője
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca
11., a továbbiakban: ajánlatkérő), mint ajánlatkérőnek a „Mosonmagyaróvári kiemelt
zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái” elnevezésű közbeszerzési eljárásában
nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 15. pontjában előírt P.1., P.2. pénzügyi és
gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek, valamint az M.1. műszaki, illetve szakmai
alkalmassági nimumkövetelménynek társaságunk teljes mértékben megfelel, az előírt
alkalmassági minimumkövetelmények teljesülnek.
Kelt ………………, 2017. …………………….

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

17

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése vonatkozásában

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott18 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy19:
a)

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 3. §-a szerint
________________________________
vállalkozásnak minősül.

b)

nem minősül a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak.

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

18
19

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő válasz aláhúzandó!
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11. számú melléklet
NYILATKOZAT
kiegészítő tájékoztatásról

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott20 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy21:
a)

nem kértünk és nem kaptunk kiegészítő tájékoztatást.

b)

az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkaptuk és az ajánlat összeállításakor
figyelembe vettük.

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

20
21

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő válasz aláhúzandó!
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12. számú melléklet
NYILATKOZAT
üzleti titokról

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott22 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy a benyújtott ajánlatunk23:
c)

üzleti titkot nem tartalmaz.

d)

a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján az ajánlatunk következő adatai minősülnek üzleti
titoknak:
…………………………
Indokolás (az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet):
…………………………

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

22
23

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő válasz aláhúzandó!
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13. számú melléklet
NYILATKOZAT
összeférhetetlenségről

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott24 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak
fenn a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

24

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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14. számú melléklet
NYILATKOZAT
költségekről, kockázatról

Alulírott
………………………,
mint
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:………………………………………..;cégjegyzékszám:……………………………………)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott25 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában tudomásul veszem, hogy az ajánlatunk elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie, továbbá
az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az ajánlatkérő semmiféle módon nem
tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
Kelt:......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

25

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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15. számú melléklet
NYILATKOZAT
ajánlat oldalszámáról

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott26 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy a benyújtott ajánlatunk
….……..
számozott oldalt tartalmaz.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

26

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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16. számú melléklet
NYILATKOZAT
jogszabályba ütköző okirat hiányáról

Alulírott
………………………,
mint
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:……………………………………….; cégjegyzékszám: …………………………….)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott27 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy az ajánlatunk nem tartalmaz
olyan igazolást, nyilatkozatot, amely bármilyen módon jogszabályba, így különösen a Kbt.
előírásaiba ütközik.

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

27

A megfelelő válasz aláhúzandó!
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17. számú melléklet
NYILATKOZAT
változásbejegyzésről

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott28 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő által hozzáférhető
cégokmányokhoz képest:29:
a)

nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.

b)

mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

28
29

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A megfelelő rész aláhúzandó!
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18. számú melléklet
NYILATKOZAT
a 3. számú értékelési részszempont vonatkozásában

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott30 képviselője
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a „Mosonmagyaróvári
kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái” elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy az M.1.
alkalmasság igazolására az alábbi közbeszerzés tárgyára (park/zöldfelület gondozási és/vagy fenntartási feladatok ellátása) vonatkozó,
szerződésszerűen teljesített referenciával rendelkezünk az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 (három) évben:31
A felhívásban
előírt alkalmassági
követelmény,
melynek meg
kíván felelni

30
31

Szerződést kötő
másik fél (neve,
székhelye,
telefonszáma)

Teljesítés ideje
(kezdési és befejezési
határidő év, hónap,
naptári nap
pontossággal

Szolgáltatás
rövid
ismertetése

Ellenszolgáltatás összege
(nettó Ft)

Teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e?

M.1.

igen/nem

M.1.

igen/nem

A megfelelő válasz aláhúzandó!
Kérjük ebben a táblázatban rögzítsék azon referenciákat, amelyeket majd az alkalmasság igazolása körében be kívánnak mutatni.
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Nyilatkozom továbbá, hogy a 3. számú értékelési részszempont tekintetében az alábbi közbeszerzés tárgyára (park/zöldfelület gondozási
és/vagy fenntartási feladatok ellátása) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával rendelkezünk az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 (három) évben, az alkalmasság körében a fentebb bemutatott referenciaértéken túl. 32
Szerződést kötő másik
fél (neve, székhelye,
telefonszáma)33

Teljesítés ideje (kezdési és
befejezési határidő év,
hónap, naptári nap
pontossággal

Szolgáltatás rövid
ismertetése

Ellenszolgáltatás összege
(nettó Ft)

Teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően történte?

Saját
teljesítés
mértéke
(%-ban)

igen/nem
igen/nem
A fentebb részletezett referenciák összértéke:

……….. Ft

A 3. értékelési részszempont körében nettó …………… Ft34 értékű referenciákkal rendelkezem, mely az alábbiakból áll:az alkalmassági
követelmények körében bemutatott referenciák nettó 10.000.000 Ft-ot meghaladó értéke: ………………35 Ft és a 3. értékeléi részszempont
körében bemutatott referenciák összértéke: ………………….36 Ft.
Kelt ......................., 2017. .......... napján
_______________________________
.......... (cégnév)
...................(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)
32 „A fentebb részletezett referenciák összértéke” sorban összesítsék a 3. értékelési részszempont körében rögzített referenciákat.
33 A táblázat tetszőleges sorral bővíthető.
34
A felolvasólapra átvezetendő a 3. értékelési részszempont vonatkozásában.
35
Ezen összeg megegyezik az alkalmasság igazolása körében bemutatott maximum 2 darab referencia nettó 10.000.000 Ft-ot meghaladó összegével.
36
Ezen összeg megegyezik „A fentebb részletezett referenciák összértéke” sorban megadott összeggel.
Ő S Z Y

É S

Ő S Z Y

K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230

61
19. számú melléklet
NYILATKOZAT
a 4. számú értékelési részszempont vonatkozásában

37

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott38 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy a 4. számú értékelési
részszempont vonatkozásában vállalom, hogy teljes munkaidőben olyan személyt alkalmazok,
aki fogyatékkal él vagy gyermekét egyedül39 neveli.
Nyilatkozom, hogy ezen vállalásomat a szerződés teljes időtartama alatt teljesítem, legkésőbb
a szerződéskötés időpontjában nyilatkozatot teszek a bevonandó személy vonatkozásában.
Tudomásul veszem, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a fenti körülménynek teljesülnie
kell, amit ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt bármikor jogosult ellenőrizni.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

37

Abban az esetben szükséges benyújtatni, amennyiben ajánlattevő vállalja a 4. értékelési szempont körében tett
vállalások teljesülését.
38
A megfelelő válasz aláhúzandó!
39
A megfelelő válasz aláhúzandó, attól függően, hogy fogyatékkal élő vagy gyermekét egyedül nevelő személyt
alkalmaz.
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20. számú melléklet
NYILATKOZAT
az 5. számú értékelési részszempont vonatkozásában

40

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott41 képviselője Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy az 5. számú értékelési
részszempont vonatkozásában vállalom a keletkező zöld hulladék mennyiségének legalább
felének komposztálását és talajerő utánpótlásra történő visszaforgatását.
A zöld hulladékot az alábbi helyszínene helyezem el: ……………………………………
A zöld hulladékot az alábbi helyszínen komposztálom: ……………………………..
Nyilatkozom, hogy folyamatosan nyilvántartom a keletkező teljes zöld hulladék mennyiségét,
és azt a mennyiséget, amelyet ebből komposztálok és visszaforgatok.
Tudomásul veszem, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a fenti körülménynek teljesülnie
kell, amit ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt bármikor jogosult ellenőrizni.
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

40

Abban az esetben szükséges benyújtatni, amennyiben ajánlattevő vállalja az 5. értékelési szempont körében
tett vállalások teljesülését.
41
A megfelelő válasz aláhúzandó!
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NYILATKOZATMINTÁK AZ IGAZOLÁSOK
BENYÚJTÁSÁHOZ
A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt fogja felhívni az alkalmassági követelmények,
valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az
előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre
vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül
hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon
ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások
benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban
benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására,
hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására
nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Erre tekintettel, ajánlatkérő kérésére, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban
kell ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását, illetve alkalmasságát az alábbi
nyilatkozatminták szerinti dokumentumok benyújtásával kell igazolnia.
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21. számú melléklet
NYILATKOZAT
árbevétel vonatkozásában

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott42 képviselője, mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet43 Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy eljárást megindító felhívás
megküldését megelőző 2 (kettő), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során a nettó
árbevételünk az alábbiak szerint alakult:
Év

közbeszerzés tárgya szerinti (park/zöldfelület gondozási és/vagy
fenntartási feladatok ellátása) nettó árbevétel (Ft)

2…….
2…….
összesen:

Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

42
43

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

Ő S Z Y

É S

Ő S Z Y

K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230

65

22. számú melléklet
NYILATKOZAT
beszámoló vonatkozásában

Alulírott ........, mint a .......... (cégnév) (székhely: ..........; cégjegyzékszám: ..........)
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott44 képviselője, mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet45 Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában úgy nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafele számított 3 (három) lezárt üzleti év vonatkozásában a beszámoló
megtalálható a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon, így annak releváns részeit az
igazolások részeként nem csatolom.46
Kelt ......................., 2017. .......... napján

_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)

44

A megfelelő válasz aláhúzandó!
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
46
Amennyiben a beszámoló nem található meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon, úgy jelen nyilatkozat
helyett kérjük a beszámolók releváns részeit benyújtani (másolatban) jelen nyilatkozat helyett.
45
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23. számú melléklet

NYILATKOZAT

a referenciákról az alkalmasság igazolására
Aluljegyzett ……………………………… (székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám:……………………….;
képviseli:………………………………….), mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.), mint ajánlatkérőnek a
„Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái” elnevezésű közbeszerzési eljárásában az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban (3 év) az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti (park/zöldfelület
gondozási és/vagy fenntartási feladatok ellátása) szolgáltatásokat teljesítette:
A felhívásban
előírt alkalmassági
követelmény,
melynek meg kíván
felelni

Szerződést kötő
másik fél
(neve, székhelye,
telefonszáma)

Teljesítés ideje
(kezdési és befejezési
határidő év, hónap,
naptári nap
pontossággal

Szolgáltatás
rövid
ismertetése

Ellenszolgáltatás összege
(nettó Ft)

Teljesítés az
előírásoknak és
a szerződésnek
megfelelően
történt-e?

M.1.

igen/nem

M.1.

igen/nem

Kelt ………………, 2017. …………………….
_______________________________
.......... (cégnév)
...................
(cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott neve)
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