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K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és üzemeltetésére 

vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési 

ajánlattételi felhívás közzétételéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

370/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és üzemeltetésére 

vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési 

ajánlattételi felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, az ajánlattételi felhívás megjelentetésére. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 370/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 

 

3.melléklet a92/2011. (XII. 30.)NFM rendelethez 

 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 

 

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 
 Építési beruházás 

 Árubeszerzés 

x Szolgáltatásmegrendelés 

 Építési koncesszió 

 Szolgáltatási koncesszió 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍMÉS KAPCSOLATTARTÁSIPONT(OK) 

Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
 

Postai cím: Fő út 20. 
 

Város/Község: Ercsi 
 

Postai 

irányítószám: 2451  
Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett:Palotay Noémi 

Telefon:+36 25515631 

E-mail: npalotay@ercsi.hu 

 

Fax: +36 25515601 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

További információ a következő címen szerezhető be  

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

 Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem  Szociális védelem 

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem  Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 

 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

 

Villamos energia  

 

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

 

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése 

 

Víz  

 

Postai szolgáltatások  

 

Vasúti szolgáltatások  

 

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 

szolgáltatások                            

 

Kikötői tevékenységek  

 

Repülőtéri tevékenységek 

 

 Egyéb (nevezze meg):                      

 

 

I. 4.)Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:          igen nem  

 

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve 
fenntartási feladatainak ellátására 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik 

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának] 

Építési beruházás Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés                 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        

27 

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye: 

Ercsi, 1270 hrsz 

NUTS-kódHU211NUTS-kód•••••  

NUTS-kód•••••NUTS-kód•••••  

 
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 

információk 

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                                

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk(adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma 

••• VAGY 

(adott esetben)  maximális létszáma•••  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: 

Időtartamév(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: •••  
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak 

számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:            

VAGY: 

                  és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő  szerződések értéke és gyakorisága(ha ismert): 

                     

 

                                                                                      

 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve 
fenntartási feladatainak ellátására 

II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék(CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben) 

Fő tárgy 98371110-8 ••••-•••••-•  

 

 

 

 

További 

tárgy(ak) 

 

98371111-5  

98370000-7 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•••••-•  

••••-•••••-•  

••••-•••••-•  

••••-•••••-•  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 

szükség szerint több példányban is használható) igen nem 

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók(csak egyet jelöljön be): 

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                 igen nem 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték:(valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

Ercsi Város Önkormányzata tulajdonában lévő temető üzemeltetése és fenntartása az alábbiak szerint: 

 

Ercsi köztemető:4 ha 8734  m2  

Ajánlattevő feladata: 
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 meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység 

ellátásának temetői rendjét; rendelkezésre áll, tűri a jogszerű használatot, egységesen azonos 

feltételeket biztosít, nem diszkriminálhat. 

 biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést 

megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást, 

 megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 

 biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, 

valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat; 

 gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását; 

 Vezeti a sírhelynyilvántartást, megőrzi a nyilvántartó könyveket; 

 folyamatosan biztosítja a temetőlátogatók érdemi tájékoztatását.; 

 kijelöli a temetési helyeket; 

 elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a 

hó-eltakarítást; 

 A létesítmény karbantartás keretében különösen fontos az illemhelyek működőképességének, 

higiéniájának biztosítása, 

 a vízvételi lehetőség megteremtése, a vízvételi helyek karbantartása, állagmegóvása, 

 a temetőt határoló kerítés karbantartása, javítása, pótlása, festése, 

 lépcsők javítása, karbantartása, 

 padok javítása, karbantartása,  

 a teljes úthálózat karbantartása, a használhatóság biztosítása; 

 összegyűjti és elszállítja a hulladékot; olyan gyakorisággal, ahogy az a megfelelő látszati kép és 

higiénia biztosítása miatt szükséges; 

 gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

 összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos 

temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az 

urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

 gondoskodik az ügyfélfogadásról; 

 vezeti az előírt nyilvántartásokat 

 Különösen kiemelt feladata valamennyi út és parkoló gyommentesítése, rendben tartása;  

   folyókák tisztítása, 

   kísérőjárdák gyomtalanítása, akadálymentesítése, 

 a zöldterületen a rendszeres fűnyírás; a cserjék, bokrok nyírása, ritkítása; a fák szükség szerinti 

gallyazása; virágágyak kapálása, gazmentesítése, kezelése; sövények nyírása; növényvédelem 

biztosítása; kiemelt szegélyek kezelése; a lehullott lomb gyűjtése, elszállítása; mindenkori takarítás. 

 Együttműködési kötelezettsége van a rendszeres tulajdonosi ellenőrzés kapcsán, mely a működtetés 

minőségére, a vállalt feladatok ellátásának színvonalára, az önkormányzati rendeletben rögzített árak 

helyes alkalmazásának vizsgálatára, és az üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó könyvvezetésre 

terjed ki. 

 

A közszolgáltató a temető fenntartása körében – a törvény 13.§ (1) bekezdése szerint – köteles ellátni a temető 

rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális 

létesítmények, valamint a közcélú zöldterületek karbantartását, szükség szerinti felújítását és gondozását. 

A közszolgáltató a temető üzemeltetése és fenntartása mellett temetkezési szolgáltatást is végezhet (úgy ahogy 

külső szolgáltatók), melynek szintén feltétele, hogy megfeleljen a temetkezési szolgáltatókra és tevékenység 

végzésére előírt jogszabályi feltételeknek. Ez esetben köteles az üzemeltetés és a törvény 25. § (1) bekezdése 

szerinti temetkezési szolgáltatások költségeinek számviteli előírások szerinti megosztására, továbbá köteles a 

temetkezési szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni és könyvelésében azokat elkülönítetten szerepeltetni. 

A közszolgáltató évente október 15. és 31. között, továbbá a Húsvét ünnepét megelőző két hétben köteles 

általános temető-takarítást szervezni, előzetesen tájékoztatást küldve arról a város lakossága és civil szervezetei 

részére, önkéntes részvételükhöz szervezett kereteket biztosítva. 
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A részleteket az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.  

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:             

VAGY:                       és                           között         Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                             

Vételi jog (opció):   igen       nem 

(Igen válasz esetén) A vételi jogmeghatározása:  

                                                        

                                                                                      

                                                                                      

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: •• vagy    napban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk(adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):  •••  vagy: •••   és  •••   között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 

esetében a további  szerződések tervezett ütemezése: 

 

hónapban: •• vagy   napban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:   •• vagy  napban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés           2016/01/01(év/hó/nap) 

Befejezés       2020/12/31(év/hó/nap)  

 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett nettó szolgáltatási díj 0,2%-a, a 
késedelem minden naptári napján. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó szolgáltatási díj 20 %-a. 
A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben teljesítés olyan okból marad el, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős az 
ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a nyertes ajánlattevő kötbér 
fizetésére kötelezi magát. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett nettó szolgáltatási díj 
20 %-a. Ajánlatkérő jogosult a meghiúsulási kötbér feletti kárainak érvényesítésére. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályai a dokumentáció részét képező 
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szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

(adott esetben) 

Az ellenszolgáltatás teljesítése: a benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő 
mellett, a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, illetve az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezései alapján történik. 
A teljesítés során évente két számla benyújtására van lehetőség. Nyertes ajánlattevő a bevételek és 
kiadások alakulásáról a félévet követő hó 5. napjáig - elsőként 2016. július 5. napjáig - elszámolást készít, 
amelyet elektronikusan és papíralapon is benyújt az Önkormányzathoz. Az elszámolás elfogadásának 
feltétele az elszámolást megalapozó hiteles analitikák rendelkezésre bocsátása, azok ellenőrzésének 
lehetővé tétele. A temető üzemeltetés, valamint fenntartás mellett az adott időszakban végzett temetési 
szolgáltatások részletes, elkülönített nyilvántartásának bemutatása, ellenőrzésének lehetővé tétele is 
feltétele az Önkormányzat részéről a számla befogadásának.  
A részletes fizetési feltételeket az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza 

 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 

esetben) 

Projekttársaság létrehozása nem lehetséges. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen nem 

(igen válasz esetén)A különleges feltételek meghatározása:  

Szerződés teljesítésére az alábbi különleges feltételek vonatkoznak:  
- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény; 
- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelet; 
- Ercsi Város Önkormányzatának köztemető használatának rendjéről szóló 2016. január 01. napján 
hatályba lépő rendelete 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésrevonatkozó előírásokat is(adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike 
fennáll: 
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak fennállnak, 
továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
foglaltak fennállnak. 
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az 
eljárás során következnek be.  
Az igazolás módja: 
1. A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak 
nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 



9 

 

kizáró okok hatálya alá.  
A Kr. 12. §-a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 2. § 
i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell 
eljárnia. 
2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az 
ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt 
/Kbt. 58. § (3) bek. szerinti nyilatkozat/. 
3. A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az 
ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, 
ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó 
- elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatót ad ki. Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg 
kell jelölnie az érintett nyilvántartást.  
4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál nem 
régebbinek kell lennie. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

P/1.) Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző kettő 
lezárt üzleti évre (2012, 2013, 2014. év) vonatkozó, 
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak 
megfelelően összeállított éves beszámolóját. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy 
a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.  
P/2.) Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés c) pontja alapján jelen hirdetmény 
feladását megelőző utolsó három év (2012, 2013, 
2014. év.) teljes és közbeszerzés tárgyának megfelelő 
(temető üzemeltetés) - tevékenységből származó 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről 
szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól 
függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 
adatok rendelkezésre állnak. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

P.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az 
utolsó 3 lezárt üzleti év során a mérleg szerinti 
eredménye kettőnél több évben negatív volt.  
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) 
bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött 
ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából (temető üzemeltetés) 
származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele nem éri el a 12.000.000,- 
Ft-ot. 
P.2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző 
három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából 
származó (temető üzemeltetés) nettó árbevétele 
összesen nem éri el a 15.000.000,- Ft-ot.  
Amennyiben ajánlattevő, P.2) pont igazolásait 
azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő 
által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg 
működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
működésének ideje alatt a teljes - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem 
éri el a 12.000.000,- Ft-ot. 
 
A fenti alkalmassági követelményeknek 
ajánlattevő más szervezet kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) 
bekezdésekben foglalt előírások szerint. 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében a közös 
ajánlattevők a P.1.) alkalmassági feltételnek 
elegendő, ha közülük egy felel meg, a P.2) 



10 

 

pontnak együttesen is megfelelhetnek. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

MI/1).  Ajánlattevő csatolja 310/2011 (XII. 23) Kr. 
16.§ (5) bekezdésre figyelemmel az ajánlati felhívás 
feladását megelőző 36 hónapban teljesített temető 
üzemeltetésére vagy fenntartására irányuló munkák 
elvégzéséről igazolás vagy nyilatkozat az alábbi 
tartalommal:  

teljesített megrendelés megnevezése, a teljesítés 
időpontja és helye, az ellenszolgáltatás összege, a 
megrendelő neve, címe, telefonszáma, valamint arra 
vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-
e. 

 

MI/2). A teljesítésben részt vevő szakember 
végzettségét és gyakorlati idejét igazoló okiratokat: A 
végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát, 
továbbá a szakember saját-kezűleg aláírt, a szakmai 
gyakorlatot év/hó megjelölésével is igazoló 
önéletrajzát és rendelkezésre állásra vonatkozó 
nyilatkozatát.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

Alkalmatlan az ajánlattevő: 
M/1.) ha az eljárást megindító felhívás feladását 
megelőző 36 hónap vonatkozásában nem 
rendelkezik összesen legalább 1 db, legalább 
nettó 10 millió Ft értékű, temető üzemeltetésére 
vagy fenntartására vonatkozó referenciával. 
 
M/2.1. ha nem rendelkezik a 145/1999. (X.1.) 
Korm. rendelet 54. §-a szerinti,  
-a temetőüzemeltetéshez szükséges kertészeti, 
parkgondozó, illetőleg kertépítő 
szakképesítéssel,  

vagy  

 

-középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg 
kertépítő végzettséggel, illetve felsőfokú 
intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával 
rendelkező, temetőüzemeltetési szakmai 
tapasztalattal bíró 1 fő vezetővel vagy 
határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alkalmazottal,  

M/2.2.a köztemetési feladatokkal összefüggő 
temetkezési szolgáltatási feladatokkal 
összefüggésben legalább 1 fő temetkezési 
szolgáltató szakképesítéssel (OKJ szám: 
4275285301) rendelkező szakemberrel, aki 
legalább öt éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik. 

(A szakmai alkalmassági feltételt ajánlatkérő a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 30. § (3) bekezdés, valamint a 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) 
Kormányrendelet 51.§ és 54. §-a alapján írta 
elő.) 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                       igen nem  

 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                                igen nem  
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III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 

FELTÉTELEK 

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen nem 

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 54. §-a.  

III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 

képzettségét        igen    nem           

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1)AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

    

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos , alkalmazásának 

indokolása:                           

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 

                          

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 

indokolása:                           

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos 

és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma            

VAGY: 

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma           ••  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 

eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások,illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           

 

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Értékelési szempontok(csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 

Részszempont 

3.                           

4.                           

5.                           

Súlyszám 

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

      

      

      

      

      

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:                                                                              igen    nem  

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:(adott esetben) 

                                                                                      

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen nem 

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /•••• (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /•• (év/hó/nap) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /•••• (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /•• (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /•••• (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /•• (év/hó/nap) 

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2015/11/18(év/hó/nap)                                                                      Időpont: 08:30 

A dokumentációért fizetni kell     igen      nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:                    Pénznem:       

A fizetés feltételei és módja:                                                                   

                                                                                      

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum:  2015/11/18(év/hó/nap)                                Időpont: 08:30 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  •••• /•• /•• (év/hó/nap)       

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):                                          

 Egyéb:                                          

 Magyar 
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama(kivéve részvételi felhívás esetén) 

•••• /•• /•• -ig(év /hó/nap ) 

VAGY 

Az időtartam hónapban:  ••• vagy napban:30(az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum:     2015/11/18   (év/hó/nap)                                  Időpont: 08:30 

Hely :2451 Ercsi, Fú út 20. 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                       igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek. 

 

 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) A KÖZBESZERZÉSISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK(adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen     nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

                                                                                      

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmalkapcsolatos igen nem 

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK(adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 

tárgyalás időpontja :( ha az eljárás tárgyalásos) 
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V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele? (adott esetben) 

igen nem 

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

további információk: (adott esetben) 

Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.  

A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. Az ajánlati dokumentáció 

megigénylésére vonatkozó igény (fax, vagy elektronikus úton történő ld.: I.1. pont elérhetőségek) jelzését 

követően kerül megküldésre elektronikus úton. A dokumentáció megigénylése az eljárásban való részvétel 

feltétele. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa:  

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 

igen nem 

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbbak: 

P/1. P/2. M/1. M/2. 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

                                                                                      

                                                                                      

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen nem 

V.4) Egyéb információk: 

1.) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevőknek a Kbt. 67. § alapján. 
 

2.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint küldi meg 

ajánlattevők részére. 
 

3.) Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás feladásának napjáig lezárt üzleti 

évet érti. 
 

4.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba becsatolt 

nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdés szerinti aláírási mintáját. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén 

valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő nem a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:88. § szerinti gazdasági társaság, vagy 

személyes joga alapján nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával 

egyenértékű dokumentummal, (amely dokumentum igazolja az aláírásra való 

jogosultságot), elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett 

vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen 
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szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen 

beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró 

nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben 

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cég ügyében el nem bírált módosítás van 

folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében 

a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, 

amellyel Ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a Cégbírósághoz 

beadta, és ezt a bíróság igazolja.  
 

5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéséről, továbbá 

Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is) Az ajánlat Kbt. 61. 

§ (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése 

szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
 

6.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés 

szerinti információkat. 
 

7.) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 

8.) Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 

helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek 

(hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő 

tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található. (Kbt. 54. § (1) 

bekezdése) 
 

9.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, 

amely legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a 

közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében 

eljárni jogosult képviselőt megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) 

megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, 

beosztása, telefon és telefax száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett 

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy 

részvételre jelentkezők megjelölését. 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek 
Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) 

személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 
 

10.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és 

tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 db papír alapú példányban 

köteles benyújtani. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni 

kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni:  
„AJÁNLAT: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés - Határidő előtt nem bontható fel!” 
 

11.) Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen 

papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban. Az Ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia 
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kell arról cégszerűen aláírt nyilatkozatban, hogy az ajánlat elektronikus formában 

benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példánya a papíralapú 

(eredeti) példánnyal megegyezik. 

 
12.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre 

történő teljesítés az ajánlattevőt terheli. 
 

13.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről 

szóló nyilatkozatnak. 
 

14.) Ajánlattevők a jelen felhívás III.2.2) és III.2.3) pont szerinti alkalmassági előírás kapcsán 

az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során:  
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 

közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni 

az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet 

és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező 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 vagy részvételre jelentkező 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) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 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, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 

eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a 

szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 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. 
 

15.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal 

együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az 

ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére 

jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem 

magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott 

dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi 

figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 

16.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a 

nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb 

ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt a 77. § 

(2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.  
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17.) Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és annak végrehajtási rendeletei 

(különösen: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési 

eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni 
 

 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:2015/10/27 (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 

 BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 
 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 

BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI 

 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/község: Postai irányítószám: Ország: 

 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ 
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

RÉSZ SZÁMA:•••ELNEVEZÉS:                                                    

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK(CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy •• .•• .•• .••-•  ••••-•••••-•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•••••-•  

••••-•••••-•  

••••-•••••-•  

••••-•••••-•  

3) MENNYISÉG  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:             

VAGY:                       és                           között         Pénznem:            

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK 

FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban:   •• vagy napban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY        

Kezdés:•••• /•• /•• (év/hó/nap) 

Befejezés:     •••• /•• /•• (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------- 
 


