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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27-én megtartott soron 
kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi közúti 

személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás közzétételéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2018. (II.27.) 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 közszolgáltatási 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 
Határid ő: 2018. március 2. 
 

 
 

Kmf. 
 

 
 

   Győri Máté sk.             dr. Feik Csaba sk. 
       polgármester             jegyző 
 
 

 
         Lippai Csaba sk.                           Sandi József sk. 

           képviselő           képviselő 
      jkv. hitelesítő          jkv. hitelesítő  
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„Melléklet a 68/2018. (II.27.) határozathoz” 
 
 
 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 

 
 
 

Ajánlattételi felhívás 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

„Személyszállítási szolgáltatás” 
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Ercsi  
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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 BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, 
HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE  
 
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: 
 
https://drive.google.com/open?id=1j4EzqKc_RyOH4TbfTgWFvTXQrRW-Hka3 
  
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. 
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7. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
Megkötéstől számított 18 hónap. 
 

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 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: Súlyszám 
1. Havi vállalkozói díj 80 
Az autóbusz emissziós jellemzői tekintetében: 
2. Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: g/kWh) 20 
 
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. 
 

12. KIZÁRÓ OKOK  

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) 
pontjának hatálya alá tartozik.  
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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. 
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Így az ajánlathoz első körben csupán azt szükséges lenyilatkozni, hogy megfelelnek az 
alkalmassági követelményeknek. 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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:  
2018…………………. 

16. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 

17. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

Magyar 

18. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 

 
2018 
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 
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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. 
 

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 
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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. 

 
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:  
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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 

2018 


