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SzMSz. 1. melléklet 3.1.5. pont 

Meghívott: 
- Bareith Péter intézményvezető – Komló Város Önkormányzat 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) a település 
zöldterületeinek fűkaszálására a HUMANPARK-D Kft.–vel kötött szerződéseket, melyek 2023. 
július 13. napján lejárnak. A feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében e tárgykörben egy 
újabb közbeszerzési eljárás megindítása szükséges. 
  
A közbeszerzési eljárás előkészületeként megtörtént a korábbiakhoz képest részletesebb felmérés a 
kaszálandó területekről, amelynek eredményeképpen átfogó képet kapunk a városi zöldfelületek 
tényleges állapotáról és kaszálási igényeiről. Az így elkészült térképes állományhoz helyrajzi 
számok és területi összesítést tartalmazó lista kapcsolódik, amely a szerződés teljesítése során segíti 
annak ellenőrzését. Az ennek nyomán létrejött műszaki tartalom - a Városgondnokságon keresztül - 
a területi képviselőkkel részletesen egyeztetésre került és a kialakult elveket a felek közösen 
elfogadták. 
A település három területegységre került felosztásra, az alábbiak szerint:  

1. részajánlat: Zobákpuszta, Gesztenyés, Anna akna, Belváros, Újtelep, Szilvás településrészek 
2. részajánlat: Kökönyös, Kossuth akna utca, Körtvélyes településrészek 
3. részajánlat: Kenderföld, Kisbattyán, Mecsekjánosi, Dávidföld egy része, Mecsekfalu 

településrészek 
A közbeszerzésbe bevont kaszálandó terület teljes nagysága 874 407 m2.  
 
Továbbá a városi területeket a fent felsorolt területegységeken belül, frekventáltságuk alapján 
három minőségi kategóriára került meghatározásra és azok kaszálásával kapcsolatos speciális 
technológiai utasítás került megfogalmazásra a következők szerint: 
 

1. Kategória: Magas prioritással bíró lakó és - pihenő övezetek  
• maximális fűmagasság: 17 cm 
• minimális, teljes területet érintő kaszálások száma: 4 alkalom/év 
• fű gyűjtés szükségessége: nem 

 
2. Kategória: Közepes prioritással bíró lakó és - pihenő övezetek 

• maximális fűmagasság: 25 cm 
• minimális, teljes területet érintő kaszálások száma: 3 alkalom/év 
• fű gyűjtés szükségessége: nem, kivéve maximális méretet elérő fűmagasság esetén. 

Az utóbbi esetben a gyűjtés szükségessé válik. 
 

3. Kategória: Városi perifériák és közutak oldalsávjai 
• maximális fűmagasság: legfeljebb 45 cm 
• minimális, teljes területet érintő kaszálások száma: 2 alkalom/év 
• fű gyűjtés szükségessége: igen, kivéve 25 cm fűmagasság alatt nem kötelező 

 
A közbeszerzési eljárás három részajánlati kör keretében kerül meghirdetésre a fent felsorolt területi 
felosztás alapján. Az ajánlattevők mindhárom részajánlati körre benyújthatják árajánlatukat, 
azonban egy ajánlattevő legfeljebb két részajánlati körben hirdethető ki az eljárás nyerteseként. 
Ennek alapján minimum kettő, legfeljebb három nyertes ajánlattevő lesz.  
 
Az ajánlattételi felhívás szerint (1.sz. melléklet) az eljárás során a nyertes ajánlattevőkkel 30 
hónapra kerül megkötésre a vállalkozói szerződés, amely időtartam a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság éves költségvetésében e célra rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de 
legfeljebb 12 hónappal hosszabbítható meg. A vállalkozási szerződések a 2023. költségvetés 
összeállítását követően kerülnek megkötésre. 



 
Az elmúlt, 2020 - 2022 évi időszak során elvégzett kaszálási tevékenység tapasztalatai és a 
felmerülő módosult igények összesítése kapcsán a következő feladatokat határoztuk meg a jelen 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban: 
 
A tevékenység ellátása során javaslat egy új munkaütemezési rendszer bevezetésére, amelynek 
keretében az eddigiektől eltérő módon egy kevesebb dokumentációval járó, jelenlegi piaci 
helyzetben is stabil pénzügyi hátteret biztosító gazdálkodó szemlélet bevezetését indítjuk el. Az 
elképzelés alapja, hogy az ajánlattételi felhívásban részletezett technikai specifikáció és technológia 
utasítás maradéktalan betartása mellett, a nyertes vállalkozók számára egy egyenletes bevételt 
biztosító feltételrendszert kínálunk, amely alapján az év minden hónapjában, a fűnyírást nem 
igénylő hónapokban is, számlát nyújthat be a meghatározott éves általánydíj 1/12 részéről. A 
meghatározott technológiai utasítás tartalmaz olyan műszaki követelményeket, mint például a 
fűnyírás eszközigénye, a fűnyírás munkaerő igénye, valamint a kivitelezéssel kapcsolatos elvárások 
és felelősségek. Továbbá a Vállalkozó önállóan dolgozik és a fűnyírások számát és idejét is saját 
maga határozza meg, de a Megrendelő által az ajánlattételi felhívásban meghatározott évente 
minimum 4 alkalommal szükséges a kaszálást elvégeznie. 
Amennyiben nem tesz eleget a vállalkozási szerződésben rögzített feltételrendszernek, úgy a 
Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó által tervezett fűnyírási időpontokat felülírni. Az eljárás 
során alkalmazott közbeszerzési szakértővel történt egyeztetés alapján megállapítható, hogy a fent 
részletezett új elképzelés számos szempontból előnyös és üzemeltetési szempontból helytálló. 
 
A közbeszerzési dokumentációban rögzítettek alapján az eljárás becsült értéke 30 hónapra bruttó 
298 881 000,- Ft (30,- Ft + ÁFA/m2 díjjal számolva). 
 
A közbeszerzéshez kapcsolódó teljes dokumentáció a Városgondnokságon előre egyeztetett 
időpontban, munkaidőben megtekinthető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Pénzügyi, Ellenőrzési 
és Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével, és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslatainak figyelembevételével 
– megtárgyalta „Fűkaszáláshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása” című előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt ajánlattételi felhívást 
megismerte és tudomásul veszi.  
Komló Város Önkormányzat utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
intézményvezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2023. február 10. 
Felelős: Bareith Péter intézményvezető 

 
Komló, 2023. január 19. 
 
 

  Polics József 
   polgármester 
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I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Komló Város Önkormányzat VárosgondnokságAjánlatkérő 
neve:

Zöldterületi munkák elvégzése - 2023Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000082422023

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 15555953202

Kossuth Lajos Utca 19

Komló HU231 7300

Szabó-Gothard Máté

szabo.gothard.mate@gmail.com +36 203861876

http://www.kvgondnoksag.hu/

Nem

Nem

Igen
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II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

77313000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000082422023/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000082422023/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

címen:

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Általános közszolgáltatások

Zöldterületi munkák elvégzése - 2023

EKR000082422023

Szolgáltatás megrendelés

Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Komló Város területén, 874.407 m2 felületen.
Becsült teljes mennyiség a szerződések időtartamára vonatkozóan összesen: 7.801.405 m2
Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 78.014.050,- HUF.
A szerződés 2023. július 14. napján lép hatályba. Amennyiben a szerződés 2023. július 14. napján történő hatálybalépése nem 
lehetséges, a szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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II.2) Meghatározás (1 - Zöldterületi munkák elvégzése – 
1. blokk)

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

9Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77313000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Zöldterületi munkák elvégzése – 1. blokkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

2Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Magyarország_7300_Komló_Gesztenyés, Újtelep, Arborétum és Szilvás

Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Gesztenyés, Újtelep, Arborétum és Szilvás városrészben 292.879 m2 
felületen.
Becsült teljes mennyiség a szerződés időtartamára vonatkozóan: 2.475.190 m2
Az 1. részre vonatkozó keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 24.751.900,- HUF.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Az ajánlati felhívás III.1.3) M.3.c) pontja szerinti tehergépjármű 
környezetvédelmi besorolása

1

Nem

Igen

Nem
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II.2) Meghatározás (2 - Zöldterületi munkák elvégzése – 
2. blokk)

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77313000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Zöldterületi munkák elvégzése – 2. blokkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszere: az ár értékelési szempontja esetén fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén pontozás. 
Az árat a felolvasólapon HUF/hó formátumban kell megadni.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

2023.07.14 2025.12.31

Igen

A szerződés időtartama 2025. december 31. napjáig vagy a keretösszeg kimerüléséig tart. Amennyiben 2025. december 31. napjáig a 
keretösszeg nem kerül teljeskörűen felhasználásra, szerződő felek a szerződés időtartamát közös megegyezéssel a keretösszeg 
kimerüléséig, de maximum 12 hónappal meghosszabbíthatják.

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000082422023

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

9Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

Magyarország_7300_Komló_Kökönyös kelet, Kökönyös nyugat, Körtvélyes

Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Kökönyös kelet, Kökönyös nyugat, Körtvélyes városrészben 312.573 
m2 felületen.
Becsült teljes mennyiség a szerződés időtartamára vonatkozóan: 2.946.205 m2
A 2. részre vonatkozó keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 29.462.050,- HUF.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Az ajánlati felhívás III.1.3) M.3.c) pontja szerinti tehergépjármű 
környezetvédelmi besorolása

1

Nem

Igen

Nem

2023.07.14 2025.12.31

Igen

A szerződés időtartama 2025. december 31. napjáig vagy a keretösszeg kimerüléséig tart. Amennyiben 2025. december 31. napjáig a 
keretösszeg nem kerül teljeskörűen felhasználásra, szerződő felek a szerződés időtartamát közös megegyezéssel a keretösszeg 
kimerüléséig, de maximum 12 hónappal meghosszabbíthatják.

Nem

Nem

Nem
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II.2) Meghatározás (3 - Zöldterületi munkák elvégzése – 
3. blokk)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

9Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77313000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Zöldterületi munkák elvégzése – 3. blokkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszere: az ár értékelési szempontja esetén fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén pontozás. 
Az árat a felolvasólapon HUF/hó formátumban kell megadni.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Nem

Magyarország_7300_Komló_Kenderföld, Mecsekjánosi-Ipari út, Mecsekfalu, Sikonda

Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Kenderföld, Mecsekjánosi-Ipari út, Mecsekfalu, Sikonda városrészben 
268.955 m2 felületen.
Becsült teljes mennyiség a szerződés időtartamára vonatkozóan: 2.380.010 m2
A 3. részre vonatkozó keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 23.800.100,- HUF.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Az ajánlati felhívás III.1.3) M.3.c) pontja szerinti tehergépjármű 
környezetvédelmi besorolása

1

Nem

Igen

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

Mindegyik ajánlati rész esetében:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1) alapján ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési 
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rend. 8. § és 12-16. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a 
Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszere: az ár értékelési szempontja esetén fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén pontozás. 
Az árat a felolvasólapon HUF/hó formátumban kell megadni.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

2023.07.14 2025.12.31

Igen

A szerződés időtartama 2025. december 31. napjáig vagy a keretösszeg kimerüléséig tart. Amennyiben 2025. december 31. napjáig a 
keretösszeg nem kerül teljeskörűen felhasználásra, szerződő felek a szerződés időtartamát közös megegyezéssel a keretösszeg 
kimerüléséig, de maximum 12 hónappal meghosszabbíthatják.

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem 
rendelkeznek):
M.1. / az ajánlati felhívás feladását legfeljebb 6 éven belül megkezdett és az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, 
összesen min. 200.000 m2 terület kaszálásáról szóló referenciával.
Több részre történő ajánlattétel esetében is elegendő az M.1/ pontban előírt mennyiségű referencia igazolása.
Az M.1. pontban meghatározott referencia több szerződésből is teljesíthető.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az M.1/, M.2/ és M.3/ alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD - „alfa” pont). Ajánlatkérő az EEKD 
formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján hívja fel 
ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M.1./ az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett szolgáltatásait ismertető, a 321
/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat, amelynek 
tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
megállapítható),
- a teljesítés idejét (a kezdési/befejezési időpont év/hó/nap pontossággal történő feltüntetésével),
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem 
állítható ki az ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy a 321/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet. 22. § (5) bekezdése alkalmazandó.
M.2./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozat mellett csatolandó: az M.2.1 pontban előírt szakember(ek) önéletrajzai, az M.2.1. pontban előírt szakember(ek) 
végzettségét igazoló dokumentuma, illetőleg minden szakember esetében a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozatok.
M.3./ nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg műszaki felszereltségről. A nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítése során rendelkezésre bocsátani tervezett eszközök típusmegjelölését, számát, valamint azon 
jellemzőiket, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható.
A megjelölt eszközök, berendezések kapcsán azok tulajdonjogát, vagy a használati jogosultságot igazoló okiratok (eszköznyilvántartó 
karton kivonat, lízingszerződés stb.) egyszerű másolata csatolandó.
A járművek forgalmi engedélye - tekintettel arra, hogy a tehergépjárművek környezetvédelmi besorolásuk az értékelés szempontját 
képezi - az ajánlatban benyújtandó.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1-M.3./ pontban 
meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, ezen szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az M.1-M.2. pontban előírt referenciákra és szakemberekre vonatkozó követelmények teljesítésének igazolására a Kbt. 65. § (9) 
bekezdése irányadó.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem 
alkalmazandó.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt 
az ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) 
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról 
szóló nyilatkozatot. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdése az 
irányadó.
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IV.1) Meghatározás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

IgenAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő nem megfelelő teljesítése esetén díjlevonást alkalmaz. A hibás teljesítés mértékének megfelelő 
összeg a hibás teljesítéssel érintett hónap havidíjából kerül levonásra a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés – olyan okból, amelyért nyertes ajánlattevő felelős – meghiúsul, nyertes ajánlattevő köteles az 
általános forgalmi adó nélkül számított keretmegállapodás szerinti keretösszeg 20%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére. A 
meghiúsulási kötbér vetítési alapja a teljesítés arányában csökken.
2. Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozói díjon felül nyertes ajánlattevő további követelést nem támaszthat az Ajánlatkérő felé. A 
vállalkozási díj a szerződésszerű teljesítést követően havonta, egyösszegben, a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény 
fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolások pénzneme a forint.
A szerződéses feltételekre vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.2.1./ legalább 1 fő szolgáltatást irányító szakemberrel, aki szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, és parkfenntartás és
/vagy egyéb, közbeszerzés tárgya szerinti zöldterületi munkák (kaszálás, gyűjtés, elszállítás) területén min. 36 hónapos gyakorlatot 
szerzett.
M.2.2./ Minden ajánlati rész esetén: legalább 10 fő segédmunkás szakemberrel.
Az M.2.1. pontban előírt szakember esetén több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő 1 fő szakember rendelkezésre állását 
igazolni. Az M.2.2. pontban előírt szakemberek esetén több részre történő ajánlattétel esetén a részekre előírt létszám összege képezi 
az alkalmasság minimumkövetelményét.
M.3./ legalább az alábbi eszközökkel:
a) Minden ajánlati rész esetén: legalább 1 db önjáró, zéró fordulókörös fűnyíró traktor;
b) Minden ajánlati rész esetén: legalább 5 db, egyenként min. 50 cm3 hengerűrtartalommal rendelkező, robbanómotoros, vállra 
akasztható fűnyíró, damilfej illetve késes adapterrel;
c) legalább 1 db, min. 3 t össztömegű tehergépjármű
Az a) és b) pontban előírt eszközök esetében több részre történő ajánlattétel esetén a részekre előírt eszközszám összege képezi az 
alkalmasság minimumkövetelményét. A c) pontban szereplő eszköz esetén több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő 1 db 
eszköz rendelkezésre állását igazolni.

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

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

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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

1. Az Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. Az 
ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben 
az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű 
elektronikus másolata formájában.
2. A kommunikáció a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, és a Kbt. 41/A. § és 41/C. §-a alapján az EKR-ben történik.
3. Az ajánlat részeként benyújtandó:
- A Kbt. 66. § (5) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólap;
- Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerinti nyilatkozat, a 66. § (6) bekezdés esetében nemlegesen is;
- a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat;
- adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok előírásai szerint;
- a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) 
bek. szerint;
- 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat;
- az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozata vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos 
által ellenjegyzett aláírás-mintája. Amennyiben az ajánlatban olyan személy ír alá, akinek esetében az aláírási címpéldány vagy 
aláírási minta nem kötelező vagy nem értelmezhető (pl. egyéni vállalkozó, természetes személy), abban az esetben Ajánlatkérő 
elfogadja az aláírás hitelességének fényképes igazolvány benyújtásával történő igazolását;
4. Kbt. 35. § (8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
7. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § (1)-(5) bek. szerint.
8. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindoklás kérés a Kbt. 71-72. §-ban foglaltak szerint. Ajánlatkérő nem rendel el újabb 
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és kapcsolódó 
végrehajtási rendeletei az irányadóak, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásaira.
10. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontjában feltüntetett egy hónap alatt 30 naptári napot ért.
11. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar. A nem magyar nyelven benyújtott 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

HU

Az ajánlatok felbontására az EKR-ben kerül sor.

Nem

Nem

Igen

Igen
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VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását be kell nyújtani az ajánlatban.
12. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
13. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként Ajánlattevő köteles benyújtani a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) 
bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatát. 
14. Az ajánlattevőknek az ajánlatban csatolniuk kell az ajánlati felhívás III.1.3. M.3.c) pontja szerinti jármű(vek) érvényes forgalmi 
engedélyét. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján hiánypótlás nélkül érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az nem 
tartalmazza a tehergépjármű(vek) forgalmi engedélyét. 
15. Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Azon 
alkalmassági követelmények (III.1.3. pont), amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.2. P.1/ és P.2/, valamint III.1.3) M.1-M.3./ pont. 
16. Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti. A keretmegállapodás 
teljesítése közvetlen megrendelés útján történik.
17. FAKSZ: dr. Szabó-Gothard Máté lajstromszám: 00952. 
18. Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles az elszállított zöldhulladék elhelyezésére vonatkozó igazolásokat 
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 
19. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő 
felelősségbiztosítását a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásra kiterjeszteni (kártérítési limit: min. 20.000.000,- HUF/év és 
10.000.000,- HUF/kár).
20. Ajánlatkérő a III.1.3. M.3.a) és M.3.b) pontban szereplő eszközök vonatkozásában előírja, hogy az eszközöknek az 
üzembehelyezéstől számított 5. évtől kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkezniük kell.
21. A teljesítésben részt vevő, a III.1.3. M.3.a) és M.3.b) pontban szereplő eszközöket kezelő szakembereknek az eszközök kezeléséről 
dokumentált oktatással kell rendelkeznie, melynek meglétét Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során folyamatosan ellenőrzi.
22. Ajánlatkérő az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek számát maximum 2 ajánlati részben korlátozza. Amennyiben egy ajánlattevő 
3 ajánlati részben ér el első helyezést, Ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint ítéli oda a szerződéseket: 
- Ajánlatkérő elsődlegesen úgy határozza meg az odaítélhető szerződéseket, hogy azok kombinációja alapján minden ajánlati részben 
sor kerüljön szerződéskötésre. 
- Amennyiben a minden ajánlati részben történő szerződéskötés több formában is megvalósítható, Ajánlatkérő a szerződéseket az 
ellenszolgáltatás összege alapján ítéli oda. Ennek keretében Ajánlatkérő azt veszi figyelembe, hogy az ellenszolgáltatás (a három 
részben kifizetendő havidíj) összege Ajánlatkérő számára összességében a legkedvezőbb legyen.
- Amennyiben az ellenszolgáltatás összege alapján is több formában valósítható meg a szerződéskötés, Ajánlatkérő a 3. ajánlati rész 
esetében köt szerződést a második helyezett ajánlattevővel.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. § szerint
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:
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