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Közterületi fasor és parkfa fenntartás 2021

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/57
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.24.
Iktatószám: 4182/2021
CPV Kód: 77300000-3
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest XVI. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735791242
Postai cím: Havashalom Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mocsáry Mónika
Telefon: +36 14011626
E-mail: mocsarymonika@bp16.hu
Fax: +36 14044298
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
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x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000221892021/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000221892021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
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Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közterületi fasor és parkfa fenntartás 2021

Hivatkozási szám: EKR000221892021
II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fasori fák és közterületi parkfák ápolása, fenntartása vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: Közterületi fasor és parkfa fenntartás 2021

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest XVI. kerület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fasori fák és közterületi parkfák ápolása, fenntartása határozott idejű, 24 hónapra szóló szerződés
keretében:
- fasori fák 56.000 darab +10%
- közterületi parkfák 400.000 m2 +10% nagyságú területen
- csemetefák ültetése, fatányérozása, koronaalakító metszése, öntözése
- idős fák szükség szerinti gallyazása, ifjítása, kivágása, szükség szerinti tuskómarással

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III:1.3. Műszaki, szakmai alkalmasság 2.a) pontjában előírt szakember
minimumkövetelményt meghaladó szakmai tapasztalata (min. 0hó – max. 60hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:



5

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
1. szempont: egyenes arányosítás. 60 hónap vagy több többlettapasztalat esetén a maximális
pontszámot kapja az ajánlat és a képletbe a legkedvezőbb szintnek megfelelő érték kerül
behelyettesítésre. Ha megajánlás 0, akkor az ajánlat a pontskála alsó értékét kapja.
2. szempont: fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: A közbeszerzési eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
Igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek az ajánlatban - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
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321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § megfelelően - az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön
formanyomtatványt kell benyújtania az ajánlatban. 
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a
letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes
kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok,
hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése
szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Az
ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. - 16. §-oknak
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása
szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozhat
ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott
igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek történő
megfelelés tekintetében. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a
közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1.) Ajánlattevő (közös ajánlattevők) 
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év közbeszerzés tárgya 
szerinti (fasorfenntartás és/vagy faápolás) munkáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-ban 
meghatározott módon. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó 
alkalmasságot igazol. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált 
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket 
vizsgálja. 
2.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevői 
nyilatkozat a bevonni kívánt szakember személyéről; annak képzettségét/végzettségét igazoló 
dokumentum egyszerű másolata, szakmai önéletrajza, valamint a bevonni kívánt szakember 
szándéknyilatkozata arról, hogy a teljesítésben részt vesz. 
Az ajánlattevő az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § megfelelően az alkalmassági
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követelmények előzetes igazolása érdekében kitölti és csatolja az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. részét. Az előírt igazolásokat csak Ajánlatkérő 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani (az ajánlati felhívás III.1.3. 2.a) pontjában előírt szakember
tekintetében a szakmai önéletrajzot az ajánlatban kell benyújtani).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, ha
együttesen nem rendelkeznek, és nem mutatnak be:
1.) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből származó, minimum
40.000 darab fasori fa tekintetében fasorfenntartásról és/vagy faápolásról szóló referenciát
2.) legalább 1 fő
2.a) felsőfokú erdőmérnöki, vagy kertészmérnöki végzettségű, minimum 5 év szakmában
eltöltött gyakorlattal rendelkező szakembert, és
2.b) ipari alpinista végzettséggel rendelkező szakembert.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván
támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 65. § (7) és (9)
bekezdésében, továbbá 67. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
A szakember vonatkozásában ugyanaz a személy rendelkezhet több megadott
képzettséggel/végzettséggel.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Számla minden egyes
megrendelés igazolt teljesítését követően nyújtható be az elvégzett munkák ellenértékéről. Az
ajánlatkérő képviselője által előzetesen igazolt számla ellenértékének kiegyenlítése Kbt. 135. § (5) és
(6) bekezdéseinek figyelembevételével valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint történik
- A késedelmi kötbér napi mértéke: 15.000,- Ft.
- A hibás teljesítési kötbér napi mértéke: 10.000,- Ft.
- Új fák ültetése esetén a jótállás 24 hónap.
- A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés időtartamára teljes körű (all risks)
felelősségbiztosítással, amely min. 5M Ft/káresemény kárértékű és min. 20M Ft éves kárértékű. A
nyertes ajánlattevőnek a kötvény másolatát a szerződéskötés időpontjáig az ajánlatkérőnek át kell
adnia.
- A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéstervezet 10.3. pontjában megadott
eszközökkel, gépekkel. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig írásbeli nyilatkozatot
kell tennie ajánlatkérő felé, amely nyilatkozatnak tartalmaznia kell a teljesítéshez rendelkezésre
álló eszközök műszaki-technikai paramétereinek leírását, valamint utalást az eszköz rendelkezésre
állásának jogalapjára (saját tulajdon, bérelt stb.).
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
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(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2021/04/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2021/05/30 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása
automatikusan, az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017(XII. 19.) Kormány
rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. I. negyedév

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a részekre bontás lehetőségét megvizsgálta. Az elvégzendő feladatok összetettek; 
az egyes megrendelések, az azokon belüli munkafolyamatok egymásra épülése miatt nem 
lehetséges a részekre bontás. 
2. Az ajánlatában csatolni kell az „Számított ajánlati ár meghatározása Fasor 2021.xls” 
elnevezésű dokumentumot mind cégszerűen aláírt PDF, mind pedig írható Excel formátumban. 
A felolvasólapon a „Számított nettó ár” sorban lévő összeget kell feltüntetni. 
3. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az 
alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű 
nyilatkozatát. 
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlati felhívás III.1.3. 2.a) pontjában előírt szakember szakmai 
önéletrajzát az értékelés elvégzéséhez. Az önéletrajzban meg kell adni a figyelembe venni 
kívánt projektek kezdő és befejező időpontját év/hó pontossággal. A párhuzamos tapasztalatok 
időtartamát Ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe. 
4. Ajánlatkérő 200.000 Ft ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésben 
meghatározott módokon teljesíthető és azt az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre 
bocsátani. Átutalás esetén azt a 11784009-15516006-06530000 számú számlára kell teljesíteni, 
közlemény: „Ajánlati biztosíték - Fasor 2021”. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlati biztosíték
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rendelkezésre bocsátásának igazolását. 
5. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosultak aláírási
címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseiben megadott egyéb
dokumentum eredeti, vagy egyszerű másolati példányát, azon személyek tekintetében akik
aláírásukkal ellátták az ajánlatot, annak bármely részét. Természetes személy ill. egyéni
vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett
aláírás-minta csatolandó. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a
cégjegyzésre aláírásra jogosultak írtak alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy
másolati példányát is csatolni kell. 
6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében a
nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet alapítását. 
7. Közös ajánlattétel esetén meg kell nevezni a vezető céget, csatolni kell a közös ajánlattevők
közötti megállapodást, amely minimálisan rendelkezik arról, ki a számla kiállítására jogosult. 
8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bodorics István, lajstromszáma: 00374,
Szijártó Attila Balázs lajstromszám: 00243 
9. Megrendelések menete: ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő legalább kéthetente (maximum
hetente) előre egyeztetett időpontban közös helyszíni bejárást tart az előre meghatározott
területeken. Ajánlatkérő a bejárások után szükség szerint, írásban megrendeli az elvégzendő
munkákat. A megrendelések teljesítésére az egyeztetett, az egyes megrendelésekben
meghatározott időtartam áll nyertes ajánlattevő rendelkezésre. 
10. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 66. (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlatkérő a
Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltak alapján előírja, hogy az alábbi, alapvető fontosságú
feladatokat magának a nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetében a közös
ajánlattevők egyikének) kell végeznie a megkötendő szerződés során: 
- ifjítás, 
- kosaras autóról történő gallyazás. 
Ezeket a munkákat nem végezheti alvállalkozó. 
11. A felhívás III. 1.3. pontjaiban az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. 
12. Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni. 
13. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és
formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
14.) A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz,
figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja. 
15.) Az ajánlatkérő az eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok
benyújtása is az EKR-ben történik. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos
részletes követelmények a közbeszerzési dokumentumokban kerültek rögzítésre. 
16.) Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bárminemű segítséget és
tájékoztatást a NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos
telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet
honlapján érhető el. (http://nekszt.hu)

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5



11

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/19 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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