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MÓDOSÍTOTT ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti eljáráshoz 

 

a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe:  

 

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8200 

Veszprém, Házgyári út 1.) telefon: (+36) 88 545 100; fax: (+36) 88 545 166, email: 

korosit@vkszrt.hu; szathmarynetothp@vkszrt.hu) 

 

b) Közbeszerzési eljárás fajtája, nyílt eljárás indokolása:  

 

Kbt. Harmadik része szerinti - a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja és 113. § szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás. 

Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárást az eljárás tárgya és becsült értéke teszi lehetővé. 

Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdésének megfelelően az Eljárást megindító felhívás 

Ajánlattevők részére történő közvetlen megküldését megelőzően elektronikus úton 

összefoglaló tájékoztatót tett közzé a Közbeszerzési Hatóság honlapján.  

 

c) Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek. Ha egyes közbeszerzési 

dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban foglalt okok miatt nem 

biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon 

bocsátja rendelkezésre:  

 

Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus úton (e-mail: 

attilaherczeg@yahoo.com, honlap: http://www.vkszrt.hu/Varosuzemeltetes/Dokumentumok, 

adott esetben mammutmail) bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattételi felhívás 

megküldésének napján.  

 

d) Közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

 

Tárgya: „1 db kommunális szívó - seprőgép beszerzése” 

 

(további műszaki követelmények a dokumentációban) 

 

 

CPV kód(ok): 34921100-0 

 

e) Szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásra kerül:  

 

Adásvételi szerződés „1 db kommunális szívó - seprőgép beszerzése” 
 

f) Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: irreleváns.  

 

g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2 hónap 

 

Részteljesítés határideje:  

-  

mailto:attilaherczeg@yahoo.com
http://www.vkszrt.hu/Varosuzemeltetes/Dokumentumok
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Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.  
 

h) A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kistó u. 8. 

 

i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  

 

1. A szerződésben foglalt ellenérték megfizetésére az aláírt teljesítési igazolás és a számla 

kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor banki átutalással, a Kbt. 135. § (1) és (6) 

bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével. 

 

Számla kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számla 

ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.  

 

Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó(k) igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő 

a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési 

szabályait a  Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak rendezik.  

 

2. Ajánlatkérő előleg igénylését nem teszi lehetővé.   
 

3. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  36/A. §-ában foglaltakra.  

 

4. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában 

foglaltakra a kifizetéseket illetően.  

 

5. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás 

pénzneme a magyar forint (HUF).  

 

További információ a szerződéses feltételekben és dokumentációban.  
 

j) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

 

a) Késedelmi kötbér:  
A késedelmi kötbért Ajánlatkérő a hatóságok által előírt, vagy a szerződésben az Ajánlatkérő 

által meghatározott határidők késedelmes teljesítése esetén érvényesíti. A késedelmi kötbér 

mértéke, melyet valamennyi a szerződés teljesítése során felmerülő részhatáridő 

vonatkozásában önállóan, azonos mértékben érvényesít ajánlatkérő: 100.000,- HUF / 

késedelmes naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A 

késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet 

Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli 

felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.  

 

b) Meghiúsulási kötbér:  
Az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatokra vonatkozó szerződéses feltételek nem 

teljesítése esetén Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, az alábbiak 

szerint: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesít, ha a Nyertes 

Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, vagy a késedelem eléri a 30 naptári 

napot. A kötbér alapja a nettó megbízási díj. A meghiúsulási kötbér mértéke 30 %.  
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c) Hibás teljesítési biztosíték (jótállási biztosíték): A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a 

szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti, 

áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 százalékának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.  

 

A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének 

időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték időbeli hatálya: a jótállási 

kötelezettség kezdetének időpontjától (a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-

átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás napja, a teljesítés időpontja) a jótállási 

időszak végéig. A jótállási időszak időtartama minimum 24 hónap. A Kbt. 134. § (4) bekezdése 

alapján a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az 

ajánlatában kell nyilatkoznia.  

 

Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján óvadékként az előírt pénzösszegnek 

Ajánlatkérő szerződésben megadásra kerülő számlájára történő befizetéssel, átutalással 

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel.  

A biztosíték vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 134. § (8) 

bekezdésében foglaltakra.  

 

k) Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: Többváltozatú (alternatív) ajánlat 

benyújtásának lehetőségét Ajánlatkérő kizárja.  

 

l) Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét kizárja.  

 

A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés jellegére tekintettel bonthatatlan műszaki 

egységet alkot.  

 

m) Az ajánlatok értékelési szempontjai:  

 

Legjobb ár-érték arány.  

 

1. Értékelési szempont: nettó ajánlati ár (HUF):    Súlyszám: 75   

 

2. Értékelési szempont: Hibajavítás megkezdése a bejelentéstől számítva (minimum 1 nap, 

maximum 5 nap):        Súlyszám: 15  

 

3. Értékelési szempont: Vállalt jótállás. (minimum 12 hónap maximum 60 hónap): 

          Súlyszám: 10 

 

A Kbt. 77. § (1) bekezdése nyomán az értékelés módszerének részletes leírása:  

 

Az 1. 2. és 3. értékelési részszempont vonatkozásában: 

 

Ezen részszempontok vonatkozásában csak pozitív egész szám ajánlható. 

Az értékelés módszere ezen részszempontok tekintetében fordított arányosítás, melynek 

értelmében ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő 

részére adja a legmagasabb, maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a 

legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban csökken. 
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A fordított arányosítás a következő képlet alapján kerül alkalmazásra: 

P tételn = (Lnlegjobb/ Ln)X (Pmax- Pmin) + Pmin 

ahol 

P tételn = a meghatározandó pontérték 

Lnlegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 

Ln = az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 

Pmax = a pontok felső határa 

Pmin = a pontok alsó határa 

 

A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont.  

 

Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont 

esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot 

beszorozza a súlyszámmal.  

 

Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát.  

 

Azonos végső pontszámok esetén a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján az az ajánlat minősül a 

legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok 

közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott, 

a legalacsonyabb ár értékelési szempontja esetében pedig közjegyző jelenlétében tartott 

sorsolás alapján választ az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlatok között. Az 

ajánlatkérő akkor is jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat 

az e bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg.  

 

Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a 

maximális pontot kapja.     

 

1. számú részszempont kapcsán az ott megjelölt ellenszolgáltatás összege az felolvasó lapon 

feltüntetett nettó ajánlati ár (nettó Ft érték). 

 

n) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:  

 

1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 

bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az 

ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).  

 

2. Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 

67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott 

egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot 

kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 

szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak 

szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek 

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

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 Kbt. 62. § (1) bekezdés pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem 

állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból 

azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró 

ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt-ben és a külön 

jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.  

A 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. 

 

o) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód:  

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság tekintetében:  
 

Igazolási mód: 

 

P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatnak 

tartalmaznia kell az Ajánlattevőre vonatkozó, gazdasági és pénzügyi alkalmasságát igazoló 

alábbi dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait:  

 

Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban az 

összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról 

szóló, az eljárást megindító felhívás megküldésének a napjától nem régebbi keltezésű 

nyilatkozat a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy 

az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak:  

— Pénzforgalmi jelzőszáma,  

— A számlavezetés kezdete,  

— Számláján az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától számított 12 

hónapban sorban álló tétele volt-e, ha igen hány alkalommal és alkalmanként milyen 

időtartamban. A pénzintézeti igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a 

számlavezető pénzintézeteiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról.  

 

Műszaki és szakmai alkalmassági követelmény tekintetében:  

 

Igazolási mód: 
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M/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatnak 

tartalmaznia kell az Ajánlattevőre vonatkozó, szakmai alkalmasságát igazoló alábbi 

dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait:  

 

Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 (három) évben teljesített, a 

közbeszerzés tárgyának megfelelő (Utcaseprő járművek adásvétele) referenciák ismertetése. A 

referenciákat a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23. § - a alapján kell igazolni. 

 

A referencia igazolás(ok)nak tartalmaznia kell a következőket: a szerződést kötő másik fél 

neve, címe, elérhetősége, szerződés tárgya, ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje és 

helye, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, konzorciumi 

teljesítés esetén a saját teljesítés aránya.  

 

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell: 

 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni 

kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. 

 

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 67. és 69. § és a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint kell 

eljárni. 

 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 

 

A gazdasági szereplő̋ az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó́ részletes adatokat 

tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat az alkalmassági 

követelmények tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdései szerinti felhívására 

köteles benyújtani. 

 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti 

nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az 

alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 

igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

Alkalmasság minimumkövetelményei: 

 

P./1.: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

 

- bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint az eljárást megindító 

felhívás megküldésének napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot 

meghaladó sorban állás fordult elő.  

 

M./1. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:  
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- Nem rendelkezik eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 (három) 

évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult) legalább 1 (egy) db Utcaseprő járművek 

adásvételére vonatkozó referenciával, melynek értéke eléri legalább a nettó 10.000.000,- 

HUF összeget.  

 

p) Az ajánlattételi határidő: 2017. augusztus 29. napja 12:00 óra.  
 

q) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  

 

1. "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 (8200 Veszprém, Házgyári út 1.).  
 

2. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy db eredeti 

példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „1 db kommunális szívó - 

seprőgép beszerzése- ajánlat”, „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 

„Iktatóban nem bontható fel!” feliratokkal ellátva kell beadni "VKSZ" Veszprémi 

Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 

címre (Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben beléptető rendszer 

működik, a beléptetés cca. 5 percet is igénybe vehet). Ajánlatkérő az eredeti papír alapú 

példány scannelt, pdf formátumú CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányát is kéri 

az ajánlat mellékleteként benyújtani. További információ az ajánlat formai előírásaira és a 

scannelt, elektronikus dokumentumokra vonatkozóan a dokumentációban.  

 

r) Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is 

benyújtható-e az ajánlat: az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.  

 

s) Az ajánlatok felbontásának ideje, helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

 

1. 2017. augusztus 29. napja 12:00 óra.  

 

2. "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8200 

Veszprém, Házgyári út 1., 1. emeleti kistárgyaló). 

 

3. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 

személyek lehetnek jelen.  

 

t) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.  

 

u) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: irreleváns.  

 

v) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: Ajánlatkérő nem igényel ajánlati 

biztosítékot.  

 

w) Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: -  

 

x) Egyéb előírások:  

 

1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség 

Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).  
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2. Szakmai ajánlat:  

 

Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok részét képező kitöltött részletes 

műszaki ajánlatot, amely alapján az ajánlatkérő meggyőződhet arról, hogy a megajánlott célgép 

megfelel-e a követelményeknek. 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a műszaki ajánlatot alátámasztó gyártói 

adatlapokat, ismertetőket, termékleírást. 

 

A műszaki ajánlat és a gyártói adatlapok a szakmai ajánlat részét képezik. 

 

3. Az ajánlatokhoz csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát 

és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t eredeti vagy egyszerű 

másolatban. A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott az 

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta is.  

 

4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan (alvállalkozók 

igénybevétele- nemleges nyilatkozat is csatolandó).  

Adott esetben a Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodást is csatolni szükséges eredeti 

példányban- további információ: Kbt. 35. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-

a, Kbt. 65. § (6) bekezdése és a Kbt. 115. § (4) bekezdése.  

 

5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan (teljességi 

nyilatkozat, KKV minősítés).  

 

6. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított.  

 

7. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § 

(3)-(4) bekezdései tekintetében) eredeti példányban.  

8. Ajánlattevőnek csatolnia kell a tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére 

vonatkozó nyilatkozatát (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) alpontjaira 

tekintettel) eredeti példányban.  

 

9. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §-ára 

tekintettel) eredeti példányban. 

 

10. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Szerződéses feltételekre vonatkozó nyilatkozatát eredeti 

példányban.  

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a releváns jogszabályok előírásai 

szerint kell eljárni. 

 

11. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok:  

 

Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, hogy  
 

- nyertessége esetén a szerződés teljesítése során betartja (alvállalkozóival betartatja) a 

vonatkozó környezet- és természetvédelmi jogszabályokat, előírásait. A nyertes ajánlattevőnek 

a szállítás során törekednie kell arra, hogy útvonalát optimalizálja, a környezeti terhelést 
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csökkentse, a zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés, hulladékelhagyás a minimális mértéket ne 

haladja meg,  

 

- nyertessége esetén a szerződés teljesítése során a felek az egymással való kommunikációban 

az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen 

közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződés alapján keletkező dokumentumokból csak a 

felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra,  

 

- nyertessége esetén törekszik a vállalt tevékenysége során keletkezett hulladék mennyiségének 

csökkentésére, a vállalt tevékenysége során keletkezett hulladékok megfelelő kezelésére, 

köteles gondoskodni azok összegyűjtéséről, osztályozásáról, hulladéklerakóba való 

elszállításról, elhelyezésről.  

 

12. AK. a Kbt. 57. § (2) bek. alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt 

ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak 

elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. 

A közbesz. dok. teljes körűen/térítésmentesen elérhetik az 

http://www.vkszrt.hu/Varosuzemeltetes/Dokumentumok linken. Amennyiben letöltik az 

ajánlati dokumentációt, kérjük a attilaherczeg@yahoo.com e-mail-re küldjék meg: cégnév, 

székhely, kapcsolattartó, elérhetőség (telefon, fax, e-mail) adataikat. 

Az AK ezen igazolás AK részéről történő átvételétől tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazd. 

szereplőnek, akit az esetleges kiegészítő tájékoztatás, ill. az ajánlati felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok módosítása vonatkozásában figyelembe vesz. 

13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a 

Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot. 

14. AK a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 30. § (4) bek. alapján P/1. és M/1. alk. feltételt és az előírt 

igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 

minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 

15. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 

az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást vagy nemleges nyilatkozatát. 

 

 

 

y) Az egységes szerkezetű módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. 

augusztus 10. 

mailto:attilaherczeg@yahoo.com

