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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 

„Erdőtelepítési és fásítási feladatok ellátása utógondozással” 
tárgyában 

 
 

1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: 
 
Hivatalos név:  
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.  

Postai cím: 
Házgyári út 1. 

Város/Község  
Veszprém 

Postai irányítószám: 
8200 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Simon Tibor 

Telefon: 
+36 88545165 

E-mail: 
simont@vkszrt.hu 

Fax: 
+36 88545166 

 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
 
Amennyiben az ajánlattételi felhívásban illetve a Dokumentációban előírtakkal, a 
megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban az Ajánlattevőknek kérdésük merül fel, azt 
írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára az alábbi elérhetőségen (a faxon illetve 
szkennelve küldött kérdéseket lehetőség szerint emailen is el kell küldeni 
szerkeszthető formában): 
 
Szuchy Ügyvédi Iroda  
1054 Budapest, Aulich u. 8. III/1.  
Email: edina.balogh@bslaw.hu 
Fax: +36 1 7002024 
  
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
 
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 
8200 Veszprém, Házgyári út 1. 
Földszinti Iktató 
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2.) A közbeszerzési eljárás fajtája: 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A § (1) 
bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendbe tartozó hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési 
eljárás tárgyalás tartása nélkül.  
 
3.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?  
 
igen [ ] nem [X]  
 
4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 
 
A dokumentációt ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg 
térítésmentesen elektronikus úton megküldi az ajánlattételre felhívott ajánlattevők részére. 
 
5.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Erdőtelepítési és fásítási feladatok ellátása valamint a már fásított területek utógondozási 
feladatainak ellátása a jelen felhívásban és a Dokumentációban valamint mellékleteiben 
előírtak szerint az alábbi részajánlati körben. 
  
1. rész: Erdőtelepítés 
 
A csererdősítésre kijelölt területek az alábbiak: 
 
-  Jutas puszta 106A jelű 0137/1 hrsz. terület erdősítése; 
-  Csatárhegy 109A jelű 055/3 hrsz. terület erdősítése; 
-  Csatárhegy 11OA jelű 075/1 hrsz. terület erdősítése. 
 
A közbeszerzés (erdőtelepítés) mennyiségi adatai: 
 
MEGNEVEZÉS 1. 2. 3. 
Helyrajzi szám 0137/1 055/3 075/1 
Elhelyezkedés 106/A Jutaspuszta 109/A Csatár 110A Csatár 
Teljes terület 1,174 ha 1,326 ha 6,1553 ha 
Érintett terület 1,174 ha 1,18 ha 5,27 ha 
Célállomány típus CS-MOT Elegyes-kőrises Erdeifenyves-cseres 

Talaj előkészítése Pásztás talaj-előkészítés 
 pásztás talaj-

előkészítés Pásztás talaj-előkészítés 
Kerítés építése szükséges nem szükséges  nem szükséges 

Ültetendő fafajok 
CS 50% MOT 20% MJ 

15% VK15 % 
VK 50% KT 10% MJ 

10% FF 30% 
CS 50% EF 30% KH 

10% KT 10% 

Mennyiségek 

kb. 3 q cser makk, 
molyhos tölgyből 1,2 q 

makk VK 5900 db kb. 11,8 q cser makk 
Mennyiségek MOT 2340 db KT 1180 db EF 12640 db 
Mennyiségek MJ 1755 db MJ 1180 db KH 4240 db 
Mennyiségek VK 1755 db FF 3540 db KT 4240 db 
Pótlási kötelezettség  van van van 
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Utógondozási munkák 
évi 3x kaszálás, évi 2x 

tányérozás 
évi 3x kaszálás, évi 2x 

tányérozás 
évi 3x kaszálás, évi 2x 

tányérozás 
 
Az 1. rész körében elvégzendő feladatok: 
 
 közmű szolgáltatókkal egyeztetés 
 a telepítési munkákat megelőzően kaszálás, szárzúzás, bozót irtás és talaj előkészítési 

munkák elvégzése 
 erdőtelepítési feladatok elvégzése az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 

dokumentáció (erdőtervi dokumentumok, Erdészeti Igazgatóság határozatai, stb.) 
alapján 

 az erdőterület határvonalának töréspontjain időtálló határjelek elhelyezése 
 a felhasznált szaporítóanyag származási igazolvány másolatának beszerzése 
 munkálatok során hagyományos építési napló vezetése. 

 
Nyertes ajánlattevő feladata az 1. rész vonatkozásában a telepítést követően esetlegesen elhalt 
állomány pótlásának az elvégzése.  
A megkötendő vállalkozási szerződésnek nem része az 1. részben jelölt erdőterületek 
telepítést követő 5. éves utógondozása. 
 
2. rész: Fásítás és fásított területek utógondozási feladatainak ellátása 
 
Fásításra illetőleg utógondozásra kijelölt területek az alábbiak: 
 

 Alsóharaszt u. 9130 hrsz. terület fásítása 
 Tószeg u. 2778 hrsz. terület fásítása 
 Kenderföld u. 2958 hrsz. terület fásítása 
 Kenderföld u. 6681 hrsz. terület fásítása 
 Jutaspuszta 2063/1 hrsz. terület fásításának utógondozása 
 Volán telep alatti 6520/6 hrsz. terület fásításának utógondozása 

 
A 2. rész körében elvégzendő feladatok: 
 
 az erdőterület határvonalának kimérése 
 közmű szolgáltatókkal egyeztetés 
 a telepítési munkákat megelőzően, kaszálás bozót irtás és talaj előkészítési munkák 

elvégzése 
 erdőtelepítési feladatok elvégzése az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 

dokumentáció (erdőtervi dokumentumok, Erdészeti Igazgatóság határozatai, stb.) 
alapján 

 az erdőterület határvonalának töréspontjain időtálló határjelek elhelyezése 
 a felhasznált szaporítóanyag származási igazolvány másolatának beszerzése 
 munkálatok során hagyományos építési napló vezetése. 

 
A 2. rész körében elvégzendő utógondozási feladatok: 
 
 gyomtalanítás, kaszálás 
 indokolt esetben öntözés, 
 növényvédelem szükség szerint, 
 a fásításoknál a támkarók pótlása, kikötözése, 
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 tőszám pótlás évente egyszer az őszi időszakban, pótlási garanciával (a minimálisan 
elvárt élő tőszám aránya: 80%) 

 
Nyertes ajánlattevő feladata a 2. rész tekintetében felsorolt területeken a telepítést követően 
esetlegesen elhalt állomány első pótlásának elvégzése. 
 
A feladatok részletes leírását a Dokumentáció és annak mellékletei tartalmazzák. 
6.) A szerződés típusa: 
Szolgáltatás X 
Szolgáltatási kategória: 27 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

 Fő szójegyzék 
Fő tárgy: 77231600-4 
További tárgyak: 77231000-8 
 
7.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárást lefolytatja:  
 
Vállalkozási szerződés erdőtelepítési feladatok és fásítási feladatok ellátása utógondozással 
tárgyában.  
 
8.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
 
Mindkét részre irányadó feltétel: 
 
A megkötendő szerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírással lép hatályba és a szerződésben 
meghatározott feladatok teljesítéséig, valamint mindaddig tart, amíg a szerződő felek a 
szerződésből fakadóan egymásnak szolgáltatás teljesítésére kötelesek.  
 
A szerződés teljesítésének határideje az 1. rész tekintetében: 
 
Az erdőtelepítési munkálatok elvégzésének határideje: 2015. november 30.  
A telepítést követően esetlegesen elhalt állomány pótlásának elvégzési határideje: 2016. 
november 30-ig. 
 
A szerződés teljesítésének határideje a 2. rész tekintetében: 
 
A fásítások elvégzésének teljesítési határideje: 2015. november 30. 
Az utógondozási feladatok teljesítési határideje: 2015. december 31. 
A telepítést követően esetlegesen elhalt állomány első pótlásának elvégzési határideje: 2016. 
december 15-ig. 
 
9.) A teljesítés helye:  
Az 1. rész tekintetében: 
 

 Jutas puszta 106A jelű 0137/1 hrsz. terület; 
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 Csatárhegy 109A jelű 055/3 hrsz. terület; 
 Csatárhegy 11OA jelű 075/1 hrsz. terület. 

 
A 2. rész tekintetében: 
 

 Alsóharaszt u. 9130 hrsz. terület; 
 Tószeg u. 2778 hrsz. terület;  
 Kenderföld u. 2958 hrsz. terület;  
 Kenderföld u. 6681 hrsz. terület;  
 Jutaspuszta 2063/1 hrsz. terület;  
 Volán telep alatti 6520/6 hrsz. terület.  

 
NUTS-KÓD: HU213 
 
10.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 
 
Mindkét részre irányadó feltétel: 
 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  
 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és 
formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással leigazolt számla 
ellenében, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül 
átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében foglaltakra. 
 
Megrendelő csak a megbízott erdészeti szakszemély írásos szakmai jóváhagyása esetében 
álltja ki a teljesítésigazolást, ami a számla kiállításának alapja. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes 
ajánlattevőként szerződő fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell. 
 
11.)  
A) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot?  
igen [ ] nem [x] 
 
B) Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban részajánlat tételi lehetőséget biztosít az 
alábbiak szerint: 
Ajánlat benyújtható egy vagy több részre.  
Jelen közbeszerzés kettő részből áll, az egyes részeket a felhívás 5. pontja tartalmazza. 
 
12.) Az ajánlatok értékelési szempontja: 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]  
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Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott egyösszegű ajánlati árat értékeli valamennyi 
rész tekintetében.  
 
A megajánlott ajánlati árnak fedezetet kell biztosítania az Ajánlatkérő által előírt elhalt 
állomány pótlásának költségeire is. 
 
13.) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdésének a)-k) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.  
Megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját – a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján – az alábbi módon köteles igazolni: 

- az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet 
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha 
az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezet vonatkozásában az alábbiak szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem 
állását: 

- a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében: csak 
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 
56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai szerinti kizáró 
okok hatálya alá.  

 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldését követő keltezésű nyilatkozatok benyújtását 
fogadja el.  
 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok fenn nem állásának 
igazolásának módjával kapcsolatosan szíveskedjenek figyelembe venni a Közbeszerzési 
Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) kibocsátott, „A közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában 
hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatót.  
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14.) Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
 
14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolására az alábbi dokumentumokat kell 
csatolni: 
 

P.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napját 
megelőző három üzleti évre vonatkozóan a 
közbeszerzés tárgyából (az 1. rész 
tekintetében erdőtelepítési, a 2. rész 
tekintetében fásítási és utógondozási 
szolgáltatás) származó nettó árbevételéről 
szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy 
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 

Amennyiben Ajánlattevő az előírt irattal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 
nem lehetséges, az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek 
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett 
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése 
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 
elfogadott módjáról. 
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét arra, hogy a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése alapján 
a fentebb ismertetett igazolási módok 
helyett elfogadja az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
  
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: 
 
P.1: nem rendelkezik az eljárást megindító 
ajánlattételi felhívás megküldésének napját 
megelőző három üzleti évben:  
 
P.1.1. az 1. rész vonatkozásában a 
közbeszerzés tárgyából származó 
(erdőtelepítési szolgáltatás) összesen 
minimum nettó 14.000.000,- forint 
árbevétellel; 
 
P.1.2. a 2. rész vonatkozásában a 
közbeszerzés tárgyából származó (fásítási és 
utógondozási szolgáltatás) összesen minimum 
nettó 3.500.000,- forint árbevétellel. 
 
 
Több részre történő ajánlat benyújtása esetén 
az adott részhez kapcsolódó alkalmassági 
feltételek teljesülését Ajánlatkérő részenként 
külön-külön vizsgálja. 
 
 
Az előírt alkalmassági követelménynek a 
közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 
 
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 ajánlattételi felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt, melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására(is) támaszkodik. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági 
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14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelménynek. 

feltételnek történő megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása 
során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. 
§ (6) bekezdésében meghatározott 
esetekben támaszkodhat. 

 
14.2. Műszaki és szakmai alkalmasság 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód 
 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az 
alkalmasság igazolására az alábbi 
dokumentumokat kell csatolni: 
 
M.1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § 
(3) bekezdés a) pontja és a 16. § (5) 
bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napjától visszafelé számított 
három évben (36 hónapban) teljesített 
legjelentősebb, az 1. rész tekintetében 
erdőtelepítési szolgáltatásainak, a 2. rész 
tekintetében fásítási és utógondozási 
szolgáltatásainak ismertetését az ajánlattevő 
illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a 
szerződést kötő másik fél által adott 
igazolással. 
 
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) 
tartalmaznia kell legalább: 
  
-a szerződést kötő másik fél megnevezését, 
-a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességű 
leírását, amely alapján az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való 
megfelelés egyértelműen megállapítható, 
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejezési 
időpont év/hó/nap szerinti bontásban), 
- az ellenszolgáltatás nettó összegét, 
továbbá  
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
  
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
alkalmatlan a szerződés teljesítésére: 
 
 
 
M.1. amennyiben nem rendelkezik az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszafelé számított három évben (36 
hónapban) összesen legalább 1 vagy több 
szerződésből teljesített:  
 
M.1.1. az 1. rész tekintetében erdőtelepítési 
szolgáltatás tárgyú referenciával, ahol az 
ellenszolgáltatás összértéke legalább nettó 
14.000.000,- Ft volt; 
 
M.1.2. a 2. rész tekintetében fásítási és 
utógondozási szolgáltatás tárgyú 
referenciával, ahol az ellenszolgáltatás 
összértéke legalább nettó 3.500.000,- Ft volt. 
 
Több részre történő ajánlat benyújtása esetén 
az adott részhez kapcsolódó alkalmassági 
feltételek teljesülését Ajánlatkérő részenként 
külön-külön vizsgálja. 
 
 
Az előírt alkalmassági követelménynek a 
közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 
 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az 
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14.2. Műszaki és szakmai alkalmasság 
történt-e.  
 
Amennyiben az alkalmasságot igazolni 
kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként 
(konzorciumban) végezte, az ismertetésben 
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen 
arányban (százalékban) vett részt.  
 
Folyamatban lévő referencia bemutatása 
esetén kizárólag a részteljesítéssel lezárult 
referenciákat veszi figyelembe ajánlatkérő. 
Részteljesítés esetén a részteljesítéssel 
érintett adatokat szükséges rendelkezésre 
bocsátani. 
 
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők 
közül elegendő csak annak benyújtani a 
vonatkozó igazolást, amely az adott 
alkalmassági feltételt igazolja. 
 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők 
figyelmét arra, hogy a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése alapján 
a fentebb ismertetett igazolási módok 
helyett elfogadja az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel 
az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelménynek. 

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 ajánlattételi felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt, melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása 
során más szervezet kapacitására a 
következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor 
bemutatott, más szervezet által 
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a 
szerződés teljesítése során ténylegesen 
igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő 
az is, ha a szervezet alvállalkozóként 
megjelölésre került, vagy 
b) az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy 
milyen módon vonja be a teljesítés során azt a 
szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 
igazolásához felhasználja, amely lehetővé 
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 
felhasználását a szerződés teljesítése során. 
[Kbt. 55 § (4)-(6) bekezdései] 

 
 
15.) Az ajánlattételi határidő: 
 
2015. augusztus 19., 11.00 óra  
 
16.) Az ajánlatok benyújtásának címe: 
 
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 
8200 Veszprém Házgyári út 1., Földszint 02. iroda (Iktató) 
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17.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
A magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: IGEN [ ] NEM [X] 
 
18.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 
2015. augusztus 19., 11.00 óra  
Helye: 
 
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 
8200 Veszprém Házgyári út 1., Földszinti tárgyaló 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint (az 
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek). 
 
19.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap az ajánlatok bontásától számítva. 
 
20.) Ajánlati biztosíték előírására valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információ: 
 
Mindkét rész tekintetében irányadó: 
 
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg. 
 
Az 1. rész tekintetében irányadó feltételek: 
 
1. Ajánlatkérő késedelmi kötbér vállalását írja elő arra az esetre, ha vállalkozó olyan okból, 

amelyért felelős, nem teljesíti az előírt határidőben az erdőtelepítési feladatait. A késedelmi 
kötbér mértéke 5000 Ft / késedelmes nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a. 

2. Ajánlatkérő a késedelmi kötbéren felül további kárainak megtérítésére is jogosult, beleértve 
a következményi károkat is. 

3. Nyertes ajánlattevő az elvégzett erdőtelepítésre vonatkozóan 1 éves jótállás vállalására 
köteles, és a növényállományok esetleges hiányait 2016. november 30-ig teljes körűen 
pótolja a vállalkozási szerződés keretein belül. 

 
A 2. rész tekintetében irányadó feltételek: 
 
1. Ajánlatkérő késedelmi kötbér vállalását írja elő arra az esetre, ha vállalkozó olyan okból, 

amelyért felelős, nem teljesíti az előírt határidőben a növénytelepítési feladatait. A 
késedelmi kötbér mértéke 5000 Ft / késedelmes nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 
%-a. 

2. Amennyiben a vállalkozó a szerződésből eredő kötelezettségeit hibásan teljesíti, megrendelő 
hibás teljesítési kötbér vállalását írja elő, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett 
munkára eső nettó vállalkozói díj 30%-a.  
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3. Vállalkozó nem teljesítésének esetére meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelő 
részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult munkára eső nettó vállalkozói díj 
25%-a. 

4. Ajánlatkérő a kötbéreken felül további kárainak megtérítésére is jogosult, beleértve a 
következményi károkat is. 

5. Nyertes ajánlattevő az elvégzett telepítésre vonatkozóan 1 éves jótállás vállalására köteles, 
és a növényállományok esetleges hiányait első alkalommal 2016. december 15-ig teljes 
körűen pótolja. 

 
 
21.) A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?  
 
igen [ ] nem [X]  
 
22.) EGYÉB INFORMÁCIÓK 
22.1. Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja. A Kbt. 67.§ (5) bekezdése 
esetén ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
22.2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122.§ (9) bekezdésében foglaltakat. 
22.3. Az ajánlatot 1 eredeti példányban, valamint 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem 
módosítható –pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón 
(CD/DVD) szükséges benyújtani, amely az aláírt eredeti ajánlat szkennelt változatát 
tartalmazza. A papíralapú eredeti illetve az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén 
az eredeti papíralapú példány tartalmát tekinti irányadónak Ajánlatkérő. Az ajánlatot zárt, 
roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani.  
A borítékon/dobozon a  

„Erdőtelepítési és fásítási feladatok ellátása utógondozással – Az ajánlattételi határidő 
lejártáig nem bontható fel” 

feliratot szükséges feltüntetni. 
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat 
elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő 
helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az ajánlat további formai 
követelményeire a Dokumentáció előírásai az irányadóak. 
22.4. Ajánlattevőnek azon rész(ek)hez kapcsolódóan, amely(ek)re vonatkozóan ajánlatot 
kíván tenni, az ajánlatához csatolnia kell a Dokumentáció mellékletét képező Felolvasólapot 
kitöltve, amelyen meg kell adni az ajánlattevő adatait valamint az előírások szerinti ajánlati 
árát.  
A Felolvasólapon feltüntetett ajánlati ár tekintetében az ajánlathoz árrészletezőt szükséges 
csatolni. Az árrészletezőnek tartalmaznia kell az ajánlattevő anyag és munkadíj költségét. A 
nyilatkozatot cégszerűen aláírva szükséges elkészíteni, és az ajánlathoz csatolni. 
22.5. Ajánlattevőnek az ajánlatában részenként kell nyilatkoznia az ajánlattételi felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint.  
22.6. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e, figyelemmel a Kbt. 60. § (5) bekezdésére is. Ha nem tartozik a 
fenti törvény hatálya alá, erről is szükséges nyilatkozni. 
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22.7. Ajánlattevőnek az ajánlatában részenként kell nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy a 
szerződés teljesítéséhez igénybe kíván-e venni alvállalkozót (Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdés). A 
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges. Amennyiben ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez igénybe vesz alvállalkozót, úgy az ajánlatban meg kell jelölni a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, 
figyelemmel a Kbt. 26. §-ában foglaltakra is.  
22.8. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia szükséges a Kbt. 58.§ (3) bekezdésére vonatkozóan, 
összhangban a jelen felhívás 13. pontjában előírtakkal.  
22.9. Ajánlattevőnek az ajánlatában részenként kell nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy az 
alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodva 
kíván-e megfelelni. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 
nyilatkoznia kell az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezetről (név, cím) és meg kell 
jelölnie az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be 
kell nyújtani. 
22.10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő, az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre 
jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, 
a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintát, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező 
nyilatkozatokat aláírják, szignálják. 
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a 
cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást szintén csatolni kell. 
22.11. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni.  
22.12. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban 
állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását, ezért a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell 
igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát. Azon alkalmassági követelmények 
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét 
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: 14.1.) P.1 pont és 14.2.) M.1. pontok. 
22.13. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában 
megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem 
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. Idegen nyelvű 
okirat fordításának benyújtása esetén csatolni szükséges ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az 
ajánlatba becsatolt idegen nyelvű dokumentumok fordítása teljes egészében megfelel az eredeti 
dokumentum tartalmának. 
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22.14. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. 
Az ajánlattételre felhívott ajánlattevő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan ajánlattevővel, akit 
az ajánlatkérő ajánlattételre nem hívott fel. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 
közösen nem tehetnek ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által 
aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért 
egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk 
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 25. § (2) és (3) bek.] A közös 
ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat. 
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által 
létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását. 
22.15. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése]. 
22.16. Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli, ezekkel kapcsolatban 
az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. 
22.17. Amennyiben az ajánlattételi felhívásban és a rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési 
dokumentációban megadott információk ellentmondásban állnak egymással, úgy jelen 
ajánlattételi felhívás rendelkezéseit szükséges irányadónak tekinteni. 

22.18.) Árfolyamok: Amennyiben a referenciák esetében az ellenszolgáltatás mértéke nem 
forintban került meghatározásra, a különböző devizák forintra, illetve euróra történő 
átszámításánál ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi 
adatok megadása során pedig, az árbevételi adatokat nem magyar forintban (HUF-ban) 
tartalmazó nyilatkozat esetén, ajánlattevőnek az átszámítást az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell elvégeznie. Amennyiben 
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját 
központi bankja által a teljesítés napján illetőleg az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.  

22.19.) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján 
ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az 
irat, dokumentum a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható, 
kivéve a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 

22.20. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés 
közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártáig. 

22.21. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy 
szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az 
ajánlathoz. 
22.22. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében 
igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát 
fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító 
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat is. 
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22.23. Amennyiben ajánlattevő valamely, az ajánlattételi felhívásban előírt feltételt ingyenes 
elektronikus hatósági vagy közhiteles nyilvántartásra való hivatkozással kívánja teljesíteni, és a 
nyilvántartás elérhetősége nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által kiadott, a 
Közbeszerzési Értesítő 2014. május 23-án megjelent számában közzétett, „A Közbeszerzési 
Hatóság Elnökének útmutatója a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági 
nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről” című útmutatójában, ajánlattevőnek vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatában meg kell adnia a 
nyilvántartás elektronikus elérhetőségét, illetőleg a vonatkozó követelményt, amelynek 
igazolása érdekében az elektronikus nyilvántartásra hivatkozik. 

22.24. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai 
irányadók.  
 
26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 2015. augusztus 4. 
 


