KIVONAT
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 31-én megtartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási
közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
334/2017. (X.31.) Kt. sz. határozata
a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló
közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási
tevékenység ellátására közbeszerzési ajánlattételi felhívást tesz közzé.
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
az ajánlattételi felhívás közzétételére, valamint a közbeszerzés tárgyában lefolytatandó tárgyalásra.
Felelős: Győri Máté polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2017. november 6.
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Győri Máté sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő
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„Melléklet a 334/2017. (X.31.) Kt. sz. határozathoz”

Ercsi Város Önkormányzata

Ajánlattételi felhívás

„A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása”

Ercsi, 2017.
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1. AJÁNLATKÉRŐ
Ercsi Város Önkormányzata
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20.
Tel.: 06/25/515-622, Fax: 06/25/515-601
További felvilágosítás: Szűk Katalin
Fax:
06/25/515-601
e-mail: kszuk@ercsi.hu
2. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE
HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE

BOCSÁTÁSÁNAK

MÓDJA,

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, jelen ajánlattételi felhívás megküldésével egyben
(ahhoz csatolva) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, valamint a KBA-ba is feltölti a következő linken:
……………………………….
3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS ANNAK INDOKLÁSA
Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti nyílt eljárás (Kbt. 113. § bekezdés szerinti eljárás).
4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE
Hétköznapi menetrend : Vásártérről a Vasútállomásra majd onnan vissza a Vásártérre
napi 16 alkalommal.
Ez kanyaronként (oda-vissza) 7 km,azaz 126 km
Plusz a 04:50-es járat a Köztársaság térről indul meghosszabbított útvonalon,ez további 3 km.
Napi összes km : 126+3= 129 km
Továbbá tanítási napokon,Ercsiből Sinatelepre az iskolások és óvodások szállítása napi 3 alkalommal. Alkalmanként
25 km,ez napi 3*25 km = 75 km
Így Iskola időben: 129+75 = 204 km/nap
Hétvégén és ünnepnapokon:
Vásártérről a Vasútállomásra, majd onnan vissza a Vásártérre
napi 8 alkalommal. Kanyaronként (oda-vissza) 7 km,azaz 70 km/nap
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN AJÁNLATOT
KÉRNEK
Közszolgáltatási szerződés személyszállítás ellátására

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy: 60000000-8
További tárgyak:
60172000-4
6.
ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉSÉRE, DINAMIKUS
BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSÁRA
KERÜL SOR
Nem kerül sor.

7. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
Megkötéstől számított 18 hónap.
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8. A TELJESÍTÉS HELYE
Ercsi
9. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítése: a benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett,
havonta, utólag, a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, illetve az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezései alapján történik.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ
(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZ AJÁNLATOT
Nem
11. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont.
Részszempont:
1. Havi vállalkozói díj
Az autóbusz emissziós jellemzői tekintetében:
2. Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: g/kWh)
3. Üzemeltetés közbeni további környezetvédelmi és
energetikai hatások
A 3. részszempont alszempontjai:
3.1. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/kWh)
3.2. Nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás (g/kWh)
3.3. Nem-metán szénhidrogén (NMHC) kibocsátás
(g/kWh)
3.4. Részecske (PM) kibocsátás (g/kWh)

Súlyszám
80
10
(10)
4
2
2
2

Az 1. részszempont, a 2. részszempont, és a 3. részszempontban foglalt alszempontok tekintetében is egyaránt
ugyanazon módszer alapján értékel az ajánlatkérő az alábbi képlet szerint:
P=(A legkedvezőbb ajánlatban foglalt érték (legalacsonyabb érték)/ Adott (vizsgált) ajánlattevő ajánlatában foglalt
érték)*9+1
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
Adható pontszámok: 1-10.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az
ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
A 2-3. alszemontok tekintetében a „0 érték„ illetve megajánlás 10 pontot kap, függetlenül a matematikai
képlettől. Ajánlattevő az említett alszempontokra mindenképp számmal tegyen megajánlást, a szöveges
megajánlás nem értelmezhető.
12. KIZÁRÓ OKOK
Kizáró okok:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) pontjának
hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdések szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem
állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek
bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három
a mérlegfordulóval lezárt üzleti évek egyikében negatív volt.
Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan éves
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (személyszállítás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő
ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (személyszállítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 9.000.000,Ft-ot.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, árbevétel benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. b) pont és 19. § (2)-(3) bek.)
Ajánlatkérő tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata két elkülöníthető szakaszra tagolódik.
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget
tegyen.
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82.
§ (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó
nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek
benyújtani.
Így az ajánlathoz első körben csupán azt szükséges lenyilatkozni, hogy megfelelnek az alkalmassági
követelményeknek.
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban az
ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciával:
összesen legalább 1 db, legalább nettó 7 millió Ft értékű, személyszállítási referencia.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
2 fő, D kategóriás jogosítvánnyal és PÁV II. vizsgával és 3 év autóbuszvezetői gyakorlattal rendelkező buszsofőrrel.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db. autóbusszal, mely legalább az alábbi
kritériumoknak megfelel:
- 40 fő egyidejű szállítási kapacitás
- alacsony, csúszásmentes padló
- mikrofon és kihangosító berendezés
- 2 db távműködtetésű ajtó (kapaszkodóval ellátva)
- az álló utasok részére (gyermek és idősek által is elérhető magasságban) a teljes utastérben kapaszkodást
biztosító kapaszkodók
- az utasajtó utáni üléseknél védő és elválasztó elem
- fűtési rendszer
- tetőszellőző
- vészjelző
- ajtónként leszállásjelző és az utasok részére kontroll lámpa
- zárt vezetőtér
- kassza és pénzasztal
- nyitható oldalablakok (melyek zárt állapotban biztosítják a teljes mértékű zárást, szigetelést), megfelelő
szellőzést biztosító oldalablakok vagy légbefúvás
- külső világítás (ajtónyitáskor az ajtó és a lépcsőtér kellően legyen megvilágítva, az utastér belső világításának
éjszakai viszonyok között is megfelelően biztosítottnak kell lennie)
- nedvesség és por elleni védelemmel ellátott nyílászárók (ajtók, ablakok, tetőszellőzők)
- automatikus visszanyitó szerkezettel ellátott utasajtók (beszorulás elleni védelem)
- egyértelműen megjelölt, az utasok által kezelt jelzőberendezések
- a jármű legnagyobb sebessége a legmagasabb sebességfokozaton és fordulatszámon, max 90 km/h legyen.
Megkövetelt igazolási mód:
MI1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi
felhívás megküldését megelőző 3 év jelentősebb munkáinak vonatkozó referenciáit mely tartalmazza legalább az
alábbiakat:
a. az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban;
b. a teljesítés idejét, (év-hónap pontossággal);
c. a teljesítés helyét;
d. a teljesített munkák leírását;
e. nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt
fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban
kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük
emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy
forintban).
Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik, és a referenciaigazolás nem
állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles
elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az
igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
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MI2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely
szakembert, mely pozícióra jelöli az ajánlattevő,.
- a szakember – szakmai tapasztalatot év/hó szerint ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- jogosítvány, PÁV másolata.
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő
részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű
dokumentumot tekinti irányadónak.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése illetve a Kbt. 67. § (3)
bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
MI3. Ajánlattevő csatolja az autóbusz (műszaki) leírását, amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni
kell. A leírásnak tartalmaznia kell minden olyan információt, melyből az alkalmasság megállapítható, valamint az
emissziós értékeket is.
Ajánlatkérő az M3. alkalmassági követelmény körében kéri a típusbizonyítvány benyújtását a műszaki
leírás részeként, melyen meg kell jelölni, aláhúzással azokat a sorokat, melyekből az értékelési alszempont
szerinti értékek ellenőrizhetőek.

Ajánlatkérő tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata két elkülöníthető szakaszra tagolódik.
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget
tegyen.
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82.
§ (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó
nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek
benyújtani.
Így az ajánlathoz első körben csupán azt szükséges lenyilatkozni, hogy megfelelnek az alkalmassági
követelményeknek.

14. HIÁNYPÓTLÁS
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 71. § szerint.
A hiánypótlás teljes körű.
15. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Az ajánlat benyújtási határideje:
2017.
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16. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Ercsi Város Önkormányzata
17. AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Magyar
18. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE
2017.
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.)

19. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK
Kbt. 68. § (3) szerinti személyek.
20.

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSBÓL TÁMOGATOTT

Nem.
21. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
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 szerződés futamidejére jutó szolgáltatási díj 20 %-a. Ajánlatkérő
jogosult a meghiúsulási kötbér feletti kárainak érvényesítésére.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban található
szerződéstervezet tartalmazza.
22. EGYÉB
1.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők részére.
2.) 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 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.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéséről, továbbá Kbt. 66. § (6)
bekezdés a)-b) pontjára. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
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4.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti
információkat.
5.) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak.
6.) 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 dokumentumokban található.
7.) 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 a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek
Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
8.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem
bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles benyújtani. Az ajánlat minden tartalommal rendelkező
oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „AJÁNLAT – Személyszállítási
tevékenység ellátása - Határidő előtt nem bontható fel! ”
9.) Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában CD vagy DVD lemezen papíralapú
ajánlatához csatolni egy példányban. Ajánlattevő az ajánlat elkészítésénél jelen felhívás és a dokumentációban
meghatározott formai követelményeket vegyék figyelembe.
10.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő teljesítés az
ajánlattevőt terheli.
11.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló nyilatkozatnak.
12.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen.
13.) 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.
14.) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő
gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
15.) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
16.) Az ajánlati kötöttség időtartama a bontástól számított 30 nap.
17.) Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához.
18.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés e.) pontját.
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19.) Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötése időpontjára rendelkeznie kell a 261/2011. (XII. 7.) Korm.
rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel. Nyertes Ajánlattevő az engedély egyszerű másolatát a
szerződés megkötésekor köteles Ajánlatkérő képviselője részére átadni.
20.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályok is irányadóak:
- 2012. évi XLI. törvény
- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
- 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
- 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet
- 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
Ajánlatkérő a Műszaki leírás részét képező hatályos Menetrendben és Műszaki leírásban szerepeltetett
információk kapcsán rögzíti, hogy azok a teljesítés során módosíthatóak, mely a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
szerinti szerződésmódosításnak minősül.
21.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként megküldi az aláírandó szerződés tervezetét is,
azonban már ezen Ajánlattételi Felhívásban jelzi, hogy a szerződés részei lesznek az alábbi feltételek, melyre
ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor önálló okiratban nyilatkoznia kell, hogy az itt jelölt feltételeket
elfogadja, továbbá köteles csatolni ajánlatához a szolgáltatáshoz igénybe venni kívánt gépjármű forgalmi
engedélyét, egyéb okiratait:
a) amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) forgalmi engedélye a szerződés teljesítése során lejár
vagy a lejárata két hónapon belül bekövetkezik, az esetben ezt köteles írásban jelezni az
Ajánlatkérő felé,
b) amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) forgalmi engedélye a szerződés teljesítése során lejár,
és azt az illetékes hatóság bármely okból nem újítja meg, az esetben ezt köteles haladéktalanul
írásban jelezni az Ajánlatkérő felé,
c) amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) által üzemeltett személyszállító járművel a szerződés
teljesítése során bármilyen műszaki probléma merül fel, esetleges baleset történik, az esetben ezt
köteles haladéktalanul írásban jelezni az Ajánlatkérő felé,
d) amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) által üzemeltett személyszállító járművel a szerződés
teljesítése során bármilyen műszaki probléma merül fel, esetleges baleset történik, a vállalkozó már
a szerződés aláírásakor nyilatkozik, hogy – bármely jogcímen – rendelkezik olyan másik eszközzel,
mely teljes mértékben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, valamint az eljárás során
meghatározott, továbbá a szerződésben előírt feltételeknek.
e) nyertes ajánlattevő (vállalkozó) kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt kizárólag
a jogszabályokban és az eljárásban meghatározott feltételeknek megfelelő gépjárművel teljesíti a
szerződést,
f) nyertes ajánlattevő (vállalkozó) kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt kizárólag
a jogszabályokban és az eljárásban meghatározott feltételeknek megfelelő gépjárművezető vezeti a
szolgáltatásra igénybe vett járműve(ke)t.
g) nyertes ajánlattevő (vállalkozó) kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt
figyelemmel követi a MÁV mindenkori menetrendjét, annak várható változásait, és saját járatait
ezen menetrendhez igazítja, továbbá alkalmazkodik a MÁV menetrendben bekövetkezett
változásokhoz,
h) az ajánlattevő elfogadja, hogy az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során kezdeményezheti a
menetrend felülvizsgálatát és módosítását, melyek nem módosíthatják az eljárás műszaki tartalma
szerint meghatározott km teljesítményt,
i) nyertes ajánlattevő (vállalkozó) kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt
figyelemmel lesz a megrendelői változások igényeihez (pl Iskolai, egyéb intézményi igények),
melyek nem módosíthatják az eljárás műszaki tartalma szerint meghatározott km teljesítményt.

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.
23. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2017.
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I. DOKUMENTÁCIÓ
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) az „A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási
közszolgáltatási tevékenység ellátása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat.
1.

AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2015. CXLIII. törvény a közbeszerzésekről”
(továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljárásház elkészített ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos
alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről.
Ajánlattevő a jelen közbeszerzési dokumentumok átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi feltételek
szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen.
A szolgáltatásnak teljesen meg kell felelniük a megadott műszaki leírásnak.
Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a
közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata,
hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy
jellemzőit.
Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a rendelkezésére
bocsátotta. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike rendelkezik a
közbeszerzési dokumentumokkal.
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve
nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, más ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés
teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés].
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük,
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be
ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában
részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra
felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.
Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és
nyilvánosságát.
Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat
jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon
belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is /Kbt. 45. § (2) bekezdés/.
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti
titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a következő
rendelkezésekre:
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára
megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)
bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók
megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
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cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és
adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól
meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által
igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a
jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által
igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely
a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során fentieket nem tartotta
be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú
dokumentum benyújtására.
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv.
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.
2.

AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA VAGY VISSZAVONÁSA

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, illetve részvételi
jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.
3.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel
érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő nevében eljárótól az alábbi címen:
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre:
Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata
Postai cím: 2451 Ercsi Fő út 20.
Tel: 06/25/515-622

Fax: 06/25/515-601

Email: kszuk@ercsi.hu

Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt,
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban meghatározottak
szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [Kbt. 56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a
változtatás jelentőségével. Nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési
dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját
megelőző legkésőbb tízedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy
részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési
dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő
előkészítését.
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A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel írásban történik. Az
írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem kíván meg - teljesíthetőek:
a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján.
b) faxon;
c) elektronikus úton;
Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a
törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus
dokumentumba foglalt formában.
4.

TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG

Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok tartalmának teljességét. Az
ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési
dokumentumok valamely részének átvételét. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön a közbeszerzési
dokumentumok és az Ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról.
Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő
szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös tekintettel a Kbt-t. Az Ajánlattevő
ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre
kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze.
5.

AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli
6.

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban megadott időpontig kötve van ajánlatához.
7.

TÖBB VÁLTOZATÚ AJÁNLAT

Nem lehet több változatú ajánlatot tenni.
8.

BÍRÁLAT

Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján:
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt
kizárásra került;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés
és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő
hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
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alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes
ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés
során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési
eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett
információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta
rendelkezésre;
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat
vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget
meghaladja.
74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani
[2. § (5) bekezdés].
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni.
9.

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont.
Részszempont:
1. Havi vállalkozói díj
Az autóbusz emissziós jellemzői tekintetében:
2. Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: g/kWh)
3. Üzemeltetés közbeni további környezetvédelmi és
energetikai hatások
A 3. részszempont alszempontjai:
3.1. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/kWh)
3.2. Nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás (g/kWh)
3.3. Nem-metán szénhidrogén (NMHC) kibocsátás
(g/kWh)
3.4. Részecske (PM) kibocsátás (g/kWh)

Súlyszám
80
10
(10)
4
2
2
2

Az 1. részszempont, a 2. részszempont, és a 3. részszempontban foglalt alszempontok tekintetében is egyaránt
ugyanazon módszer alapján értékel az ajánlatkérő az alábbi képlet szerint:
P=(A legkedvezőbb ajánlatban foglalt érték (legalacsonyabb érték)/ Adott (vizsgált) ajánlattevő ajánlatában foglalt
érték)*9+1
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
Adható pontszámok: 1-10.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az
ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
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A 2-3. alszemontok tekintetében a „0 érték„ illetve megajánlás 10 pontot kap, függetlenül a matematikai
képlettől. Ajánlattevő az említett alszempontokra mindenképp számmal tegyen megajánlást, a szöveges
megajánlás nem értelmezhető.
10.
KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi,
a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét;
A közös ajánlattevő nevét, címét;
A közös ajánlattal érintett szerződés célját;
Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát. A közös Ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra
vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni;
A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a
szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes
személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a
közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös
Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját;
Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös
Ajánlattevő az Ajánlati nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek
megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a közös
Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg;
A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a díjból való részesedésük mértékét;
Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani jogosultak
megnevezését;
A közös Ajánlattevők megállapodása minden
◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül;
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá
◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös
Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. Az együttműködés
feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A közös Ajánlattevő nevében
megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös Ajánlattevő nevében teszik.
Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az egyik tag, vagy a másik
tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felelősségre való tekintettel.
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő
részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
11.

AJÁNLATI ÁR

Az ellenszolgáltatás összegét (nettó) forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a
betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek.
12.

HIÁNYPÓTLÁS

Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást. A hiánypótlás teljes körű.
13.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
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A nyertes ajánlattevő és – megjelölése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított
harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként
nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül
sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat
módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti
eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig.
14.
KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK KÖZÖTT A
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALATT
Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás
bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt fax számra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres
elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő részére
bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai
úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen
üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton
megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja.
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum
tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:
a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és
a dokumentum:
- az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy
- az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy
- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodás szerinti képviselőjének; vagy
- az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával
kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére.
15.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Az ajánlatot írásban és zártan, az Ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlattevőnek 1 (egy), papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az Ajánlattevő köteles ajánlatát
szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban.
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében
eljárjanak. Cégszerű aláírás: a képviseletre jogosult a nevét a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé
írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak – aláírási címpéldánynak – megfelelően.
Az ajánlatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy számokat vagy képet
tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-től kezdődően pozitív egész
számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum
esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, ahol a nulla
darabszáma nem kötött).
A „nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott
dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Az ajánlat eredeti
példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni,
a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg
az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
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Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba
semmit be nem tettek,
a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok.
az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
az ajánlatkérő nevét, címét;
az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :
„AJÁNLAT a menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység
ellátásáról - Határidő előtt nem bontható fel! ”
Az ajánlatot annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, aki a dokumentációt átvette.
16.

NYILATKOZAT ÉS IGAZOLÁS A KIZÁRÓ OKOK FENNÁLLÁSÁNAK HIÁNYÁRÓL

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) pontjának
hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdések szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem
állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek
bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
17.

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
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 szerződés futamidejére jutó szolgáltatási díj 20 %-a. Ajánlatkérő
jogosult a meghiúsulási kötbér feletti kárainak érvényesítésére.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban található
szerződéstervezet tartalmazza.
18.
A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
A Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.
Oldalszám
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)
1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK
Felolvasólap (M1 formanyomtatvány)
Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány)
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben)
Kizáró okok igazolása
Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány)
Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében (M5
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formanyomtatvány)
Kizáró okok további igazolásai
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
Mérleg (adott esetben)
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a
gazdasági és pénzügyi 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
Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása
Referenciaigazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja
alapján. (M7 formanyomtatvány)
Szakemberek bemutatása (M8 formanyomtatvány)
Önéletrajz (M9 formanyomtatvány)
Jogosítvány, PÁV
Rendelkezésre állási nyilatkozat (M10 formanyomtatvány
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása
Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK
Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről (M6 formanyomtatvány)
Változás bejegyzési kérelem (adott esetben)
Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta
Meghatalmazás (adott esetben)
Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok
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II. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
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III.

SZERZŐDÉSTERVEZET

Vállalkozási szerződés
Amely létrejött egyrészről
Ercsi Város Önkormányzat
Székhely:
2451 Ercsi, Fő út 20.
Telefon:
06/25/515-622
Fax:
06/25/515-601
E-mail:
polghivatal@ercsi.hu
Adószám:
15727141-2-07
Pénzforgalmi számlaszáma:
Képviseli: Győri Máté polgármester
mint Megrendelő, másrészről

………………………………………..
Székhely:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Adószám:
……………………………..
Pénzforgalmi számlaszáma: ………………………………..
Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; Elérhetőség:…………..)
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. A szerződés tárgya
1.1.
Menetrendszerinti helyi közúti személyszállítási tevékenység ellátása Ercsi város területén.
1.2.
Vállalkozó köteles Ercsi Város területén, menetrend alapján a helyi szemétszállítást Ercsi Vasútállomás és Ercsi
Vásártér állomások között autóbusszal biztosítani munkanapokon napi 16 alkalommal, míg hétvégén napi 8
alkalommal személyszállítást biztosítani. Vállalkozó köteles továbbá tanítási napokon napi 3 alkalommal a
személyszállítást biztosítani Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös József Általános Iskola állomások között.
Vállalkozónak a menetrendet úgy kell kialakítania, hogy az igazodjon a vonatközlekedés menetrendjéhez, valamint
az iskola tanítási rendjéhez. Vállalkozó köteles az Ercsi Város Önkormányzatának Jegyzője általi jóváhagyást
követően az aktuális autóbusz menetrendet a helyi sajtóban, valamint a buszmegállókban elhelyezett hirdető táblák
útján közzétenni.
1.3.
Vállalkozó köteles a bérletek és menetjegyek gyártását és árusítását megszervezni. Vállalkozó köteles lehetővé tenni
a járművön való menetjegy értékesítést.
1.4.
Vállalkozó feladata az autóbuszok és az üzemeltetéshez szükséges eszközök, technikai feltételek biztosítása.
1.5.
Vállalkozó köteles gondoskodni az esetleges műszaki hiba okán kiesett autóbusz pótlásáról, illetve helyettesítő
autóbusz üzemeltetéséről mindennemű külön díjazás nélkül.
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2. A felek jogai és kötelezettségei
2.1.
Felek megállapodása alapján a megállóhelyek a Megrendelő tulajdonában maradnak.
2.2.
Felek megállapodása alapján a bérletek és menetjegyek árát Ercsi Város Önkormányzata Képviselő Testülete, mint
I. fokú árhatóság állapítja meg a Vállalkozó árajánlatának figyelembevételével. Ellenkező esetben a szerződés
megkötésekor hatályos díjak (Jegy és bérlet árak) az irányadóak.
2.3.
Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződést két darab busszal látja el.
2.4.
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok műszaki állapotukban,
ergonómiai tulajdonságaikban, illetve külső megjelenésükben megfelelnek a helyi közlekedés elvárásainak.
2.5.
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok (legalább 2 db) alkalmasak
a közúti személyszállításra, valamint rendelkezésére állnak az üzemeltetéshez szükséges eszközök. Vállalkozó
kijelenti, hogy az autóbuszok biztonsági és forgalomtechnikai berendezései megfelelnek a vonatkozó hatályos
jogszabályok előírásainak, rendelkeznek a szükséges tartozékokkal és üzemképes állapotúak.
2.6.
Amennyiben a Vállalkozó forgalmi engedélye a szerződés teljesítése során lejár vagy a lejárata két hónapon belül
bekövetkezik, az esetben ezt köteles írásban jelezni a Megrendelő felé, továbbá amennyiben a Vállalkozó forgalmi
engedélye a szerződés teljesítése során lejár, és azt az illetékes hatóság bármely okból nem újítja meg, az esetben ezt
köteles haladéktalanul írásban jelezni az Ajánlatkérő felé.
2.7.
Amennyiben a Vállalkozó által üzemeltett személyszállító járművel a szerződés teljesítése során bármilyen műszaki
probléma merül fel, esetleges baleset történik, az esetben ezt köteles haladéktalanul írásban jelezni az Ajánlatkérő
felé.
2.8.
Amennyiben a Vállalkozó által üzemeltett személyszállító járművel a szerződés teljesítése során bármilyen műszaki
probléma merül fel, esetleges baleset történik, a vállalkozó már a szerződés aláírásakor nyilatkozik, hogy – bármely
jogcímen – rendelkezik olyan másik eszközzel, mely teljes mértékben megfelel a vonatkozó jogszabályokban,
valamint az eljárás során meghatározott, továbbá a szerződésben előírt feltételeknek. Vállalkozó kijelenti és vállalja,
hogy a szerződés teljes időtartama alatt kizárólag a jogszabályokban és az eljárásban meghatározott feltételeknek
megfelelő gépjárművel teljesíti a szerződést.
2.9.
Vállalkozó kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt kizárólag a jogszabályokban és az eljárásban
meghatározott feltételeknek megfelelő gépjárművezető vezeti a szolgáltatásra igénybe vett járműve(ke)t.
2.10.
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Vállalkozó kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt figyelemmel követi a MÁV mindenkori
menetrendjét, annak várható változásait, és saját járatait ezen menetrendhez igazítja, továbbá alkalmazkodik a MÁV
menetrendben bekövetkezett változásokhoz.
2.11.
Vállalkozó elfogadja, hogy a Megrendelő a szerződés teljesítése során kezdeményezheti a menetrend felülvizsgálatát
és módosítását, melyek nem módosíthatják az eljárás műszaki tartalma szerint meghatározott km teljesítményt.
Vállalkozó kijelenti és vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt figyelemmel lesz a megrendelői változások
igényeihez (pl Iskolai, egyéb intézményi igények), melyek nem módosíthatják az eljárás műszaki tartalma szerint
meghatározott km teljesítményt
2.12.
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok rendelkeznek az alábbi
felszereltséggel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

40 fő egyidejű szállítási kapacitás
alacsony, csúszásmentes padló
mikrofon és kihangosító berendezés
2 db távműködtetésű ajtó (kapaszkodóval ellátva)
az álló utasok részére (gyermek és idősek által is elérhető magasságban) a teljes utastérben kapaszkodást
biztosító kapaszkodók
az utasajtó utáni üléseknél védő és elválasztó elem
fűtési rendszer
tetőszellőző
vészjelző
ajtónként leszállásjelző és az utasok részére kontroll lámpa
zárt vezetőtér
kassza és pénzasztal
nyitható oldalablakok (melyek zárt állapotban biztosítják a teljes mértékű zárást, szigetelést), megfelelő
szellőzést biztosító oldalablakok vagy légbefúvás
külső világítás (ajtónyitáskor az ajtó és a lépcsőtér kellően legyen megvilágítva, az utastér belső világításának
éjszakai viszonyok között is megfelelően biztosítottnak kell lennie)
nedvesség és por elleni védelemmel ellátott nyílászárók (ajtók, ablakok, tetőszellőzők)
automatikus visszanyitó szerkezettel ellátott utasajtók (beszorulás elleni védelem)
egyértelműen megjelölt, az utasok által kezelt jelzőberendezések
a jármű legnagyobb sebessége a legmagasabb sebességfokozaton és fordulatszámon, max 90 km/h legyen.

2.13.
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a szerződés teljesítéséhez használni kívánt autóbuszok minimum E1 károsanyagkibocsátású motorral felszereltek és megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.
2.14.
Vállalkozó kijelenti, hogy megfelel a menetrendszerinti közúti személyszállítási tevékenység végzésével kapcsolatos
valamennyi jogszabályi előírásnak.
2.15.
Vállalkozó kijelenti, hogy biztosítja a teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszvezetők részvételét a kötelező
egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a szerződés teljesítésébe bevonni
kívánt autóbuszvezetőknek ismerniük kell a vonatkozó jegykiadási és utazási feltételeket, valamint a munkavégzés
időtartama alatt folyamatosan maguknál kell tartaniuk belföldi személyszállítási engedélyüket.
2.16.
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Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszvezetői rendelkeznek érvényes PÁV II. kategóriájú
pályaalkalmassági minősítéssel.
2.17.
Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között van legalább két fő, „D” kategóriás
jogosítvánnyal és legalább 3 éves autóbuszvezetői gyakorlattal rendelkező szakember.
2.18.
Megrendelő jogosult a 2.) pont szerinti tevékenység gyakorlását folyamatosan ellenőrizni. A teljesítés során
Megrendelő képviselője: a városgazdálkodási irodavezető. Vállalkozó képviselője:
3. Fizetési feltételek
3.1.
Megrendelő a szolgáltatásért havi …………….. Ft+ÁFA, azaz támogatást fizet, a Vállalkozó pedig koncessziós
díjat nem köteles fizetni. Ezen vállalkozói díj magában foglalja a teljesítéssel járó valamennyi költséget.
Eltérő megállapodás hiányában minden egyéb személyszállítás során a Vállalkozó jogosult a jelen szerződés alapján
a hatályos jegy és bérleti díjak érvényesítésére az utazást igénybe vevőkkel szemben.
A vállalkozó által kiállított számlának meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak. A Megrendelő
és a Vállalkozó kötelesek az ellenszolgáltatás teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény
36/A § -nak megfelelően eljárni.
3.2.
A vállalkozó a tárgyévet megelőző év december 20-ig jogosult javaslatot beterjeszteni a hatósági ármegállapító
jogkörrel rendelkező megrendelő felé a jegy- és bérleti díjak emelése mértékére vonatkozóan.
A jegy- és bérleti díjak évenkénti módosításának elveit az alábbiak szerint rögzítik a felek:
1: az előző tárgyévben a KSH által rögzített inflációs ráta
2: a tervezett és realizált utasszám
3: adózási, pénzügyi vagy egyéb szabályozási eszköz esetleges változása
4: országos gazdasági kamara árakról szóló tájékoztatója
5: az 1990. Évi LXXXVII tv. által rögzített szempontok
3.3.
A megrendelő önkormányzat a hatósági ármegállapító jogkörben – a vállalkozó által a 3.2.. pont szerint beterjesztett
javaslat alapján – legkésőbb a tárgyév január 31-ig köteles dönteni az adott évi jegy- és bérleti díjak emelésének
mértékéről.
4.) A szerződés időtartama
A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, Vállalkozó ezen időponttól jogosult és köteles a 2.) pontban
megjelölt tevékenység ellátására. Felek a jelen szerződést 18 hónapos határozott időtartamra kötik.
5.) A szerződés felmondása
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést rendes felmondással megszüntetni nem jogosult
egyik fél sem. Bármelyik fél jogosult írásban rendkívüli felmondással élni, ha a másik fél a szerződésből fakadó
kötelezettségét súlyos mértékben megszegi, és a szerződésszerű magatartást írásbeli felszólítás ellenére sem állítja
helyre.
6.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
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Amennyiben teljesítés olyan okból marad el, amelyért a Vállalkozó felelős az ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt
elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére kötelezi magát. A meghiúsulási kötbér
mértéke a szerződés futamidejére jutó szolgáltatási díj 20 %-a. Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér feletti
kárainak érvényesítésére.
7.) Egyebek
7.1.
Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkaterületen vezetett
építési naplóban kötelesek egymással közölni
7.2
A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a
másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét
fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült.
7.3.
Szerződő felek rögzítik, hogy
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § -a szerint.
Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.4.
pontban részletezett ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
7.4.
A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a. a Vállalkozóban vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
7.5.
A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 138. § - 141.§ -okban foglaltak az irányadóak.
7.6.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés értelmezése vagy szerződés
teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először közvetítői eljárás segítségével kísérlik meg rendezni. Felek
rögzítik, hogy amennyiben a közvetítői eljárás eredménytelenül zárul a Megrendelő székhelye szerinti illetékes
bíróság jogosult eljárni a köztük fennálló jogvitában.
7.7.
Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény formájában postán feladott
írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári napon a másik fél részére kézbesítettnek tekintik,
kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által kibocsátott közokirattal igazolja, hogy a küldemény kézbesítése
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sikertelen volt.
7.8
Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, kitételek kötelezően alkalmazandóak a felek
között fennálló szerződéses viszonyban.
7.9.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint az építési kivitelezési
tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Kelt:..................................................
......................................……….
Ercsi Város Önkormányzata
Megrendelő
képviseli: Győri Máté polgármester

.......................................
Vállalkozó
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IV.

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

Ajánlatkérő a nyilatkozatminták használatával kapcsolatban tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata
alapvetően két jól elkülöníthető szakaszra tagolódik.
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek alkalmasak arra,
hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tegyen.
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell
igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre
irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek benyújtani.
A jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak részeként
nyilatkozatmintákat a fenti két szakasznak megfelelően kerültek csoportosításra.
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rendelkezésre

bocsátott

0
I.

SZAKASZ

M1 MELLÉKLET
FELOLVASÓLAP
Felolvasólap1
1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló
Ajánlattevő
Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe
Közös
Ajánlattevő
Vezető
Tag 1*
Tag 2*
*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az
alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából.
2. Ajánlat tárgya: „A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység ellátása”
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
1. Havi vállalkozói díj
Az autóbusz emissziós jellemzői tekintetében:
2. Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: g/kWh)
3. Üzemeltetés közbeni további környezetvédelmi és
energetikai hatások
A 3. részszempont alszempontjai:
3.1. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/kWh)
3.2. Nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás (g/kWh)
3.3. Nem-metán szénhidrogén (NMHC) kibocsátás
(g/kWh)
3.4. Részecske (PM) kibocsátás (g/kWh)

nettó HUF

Kelt:
________________________
1

Közös ajánlattétel esetén minden tag cégjegyzésre jogosult képviselője vagy a meghatalmazottja által aláírt
egy darab nyilatkozatot kell benyújtani.
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1
Cégszerű aláírás

1

2
M2 MELLÉKLET
AJÁNLATI NYILATKOZAT
„A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység

ellátása”
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő
Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe, fax száma
Konzorcium neve
Vezető*
Tag 1*
Tag 2*
*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az
alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából.
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY2
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben az alábbi alvállalkozók fognak a teljesítésben
közreműködni:

A közbeszerzés azon részének megjelölése,
Az igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe
amelynek
teljesítéséhez
Ajánlattevő
(székhelye)
alvállalkozót kíván igénybe venni

2. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt alkalmassági
követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni3:
2
A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a
közös Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a
kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres
elküldés Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
3 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 vagy

2

3

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon
alkalmassági
követelmény(ek)
Az igénybe venni kívánt szervezet (személy)
meghatározása, melynek igazolása érdekében az
neve, címe (székhelye)
ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik

3. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján „A menetrend
szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott Ajánlattételi Felhívásban és az Közbeszerzési
Dokumentumokban rögzített feltételeket és azok szerves részét képező kiegészítő tájékoztatás(oka)t
felülvizsgáltuk és teljes egészében elfogadjuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot
teszünk az Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban és a kiegészítő
tájékoztatás(ok)ban meghatározott munkáknak a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott
szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre.
4. Nyilatkozunk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívás és dokumentáció feltételeit megismertük és
elfogadjuk Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon vállalt
ellenszolgáltatásért teljesítjük.
5. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint
mikrovállakozásnak4
kisvállalkozásnak
középvállalkozásnak
minősülünk.
nem tartozunk ezen törvény hatálya alá.
6. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokat, és az
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten
nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
7. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat magában foglalja a teljesítéssel
járó valamennyi munkálat költségét, valamint a tartalékkeretet.
8. Nyilatkozunk, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelünk,
továbbá nem állunk a felhívásban hivatkozott kizáró okok hatálya alatt.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A megfelelő rész aláhúzandó.
4

3

4

M3 MELLÉKLET
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL
(Ajánlattevő tölti ki!)
„A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása”
(a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdése és az 62. § (2)
bekezdése tekintetében)
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) …………….
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése)
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben
részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk.
szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás,
bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és
koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének
nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az
ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns
módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
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g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra
került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának
felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az
érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében
sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának
megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek
mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó
döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa
szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel
meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely
jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi
hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem
régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti
hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon
orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és
végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél
nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt.
11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az
ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a
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Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást
feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a
Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére
biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben
meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat
megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben
meghozott, jogerős határozata megállapította.
Kbt. 62. § (2) bekezdés:
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve
személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan
személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt
évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli
mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény
elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője
vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy
volt.
- Fentiek tekintetében nyilatkozom, hogy közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet
VAN
(a megfelelő aláhúzandó)

vagy

NINCS.

- Amennyiben van tekintetében a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott
feltételek
FENNÁLNAK
(a megfelelő aláhúzandó)

vagy

NEM ÁLLNAK FENN.

- A 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet megnevezése (név, székhely):

Kelt:
________________________
Cégszerű aláírás
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M4 MELLÉKLET

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN
(Ajánlattevő tölti ki!)
„A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása”
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 67. § (4) bekezdése tekintetében
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése)

megnevezése,

székhely)

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet,
amely(ek) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll(nak).

Kelt:
____________________________
Cégszerű aláírás
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M5 MELLÉKLET

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA TEKINTETÉBEN

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő {
közös ajánlattétel esetén a képviselő } nyilatkozom, hogy:
-

szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén nem jegyeznek; erre
tekintettel, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r.) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
neve és állandó lakóhelye:

VAGY
-

olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Kelt:

________________________
Cégszerű aláírás
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II.

SZAKASZ

M7 MELLÉKLET

Nyilatkozat
a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében
Referencia-nyilatkozat
„A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység
ellátása”

A
másik A teljesítés A
szerződő fél helye
és megrendelés
megnevezése, ideje
tárgya
elérhetősége

Ellenszolg
áltatás
nettó
összege

Nyilatkozat,
hogy
a
teljesítés a
szerződésne
k
és
az
előírásoknak
megfelelően
történt-e

A
felhívásban
előírt
alkalmassági
feltétel,
amelynek az
adott
teljesítéssel
meg kíván
felelni

A szerződést
kötő másik fél
megnevezése,
felvilágosítást
adó személy
beosztása,
telefonszáma

Kelt:
________________________
Cégszerű aláírás
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M8 MELLÉKLET
NYILATKOZAT5
NYILATKOZAT A KR. 15. § (2) BEKEZDÉS E) PONTJA TEKINTETÉBEN
„A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása”
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő {
közös ajánlattétel esetén a képviselő }, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – Kr. 22. § (2) bekezdés b)
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:
Szakértő neve
A szerződés teljesítésekor betöltendő
munkakör

Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az
ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák.
Kelt:
________________________
Cégszerű aláírás

5

Az ajánlattevő tölti ki.
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M9 MELLÉKLET
ÖNÉLETRAJZ
„A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása”
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (Ellátott funkciók és feladatok, beosztások
tól -ig)
ismertetése

Egyéb képességek:
Kelt:
________________________
Szakember sajátkezű aláírása
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M10 MELLÉKLET
NYILATKOZAT
Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról
„A menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása”
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott
……………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési
eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni
kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan
önéletrajzomat benyújtották:
Mettől6

Meddig

{időszak kezdete}

{időszak vége}

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.
Kelt:
________________________
Aláírás

6

Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. Valamennyi szakembernek ki kell töltenie.
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