FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ajánlatkérő által

ajánlattételi felhívás megküldése útján megindított,

„Parkfenntartási feladatok megrendelése”
tárgyban kiírt,

a Kbt. Harmadik Rész, 112. § (1) bekezdés b) pont alapján alkalmazandó
98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban
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I. Tájékoztató az ajánlat elkészítésével kapcsolatban
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát
elkészítenie és benyújtania.
II. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 57. §
(1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel az alábbi igazolások, nyilatkozatok alábbi
sorrendbentörténő becsatolását írja elő:
1. Előlap – lásd. jelen dokumentáció 1. számú melléklete
2. Felolvasólap,melyeta képviseletre jogosult személy/ek aláírásával hitelesít/enek. A felolvasólapnak
tartalmazni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat, azaz az ajánlattevő nevét, címét
(székhelyét), valamint az értékelési részszempontokra tett ajánlatot, valamennyi részben külön-külön.
Felolvasólap-minta: lásd. jelen dokumentáció 2. számú melléklete
3. Ajánlattevői nyilatkozatok – lásd. jelen dokumentáció 3. számú melléklete
3.1.Az ajánlattételi felhívás 12.) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat.
Kbt. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
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:
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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;
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;
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. 67. § (1) A gazdasági szereplő ajánlatában vagy - több szakaszból álló eljárás esetén - részvételi
jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés, (…) tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát
benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a
kizáró okok nem állnak fenn, (…) A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4)
bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11)
bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló
nyilatkozatot.
Kbt. 114. §(2) A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része
„egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a
részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön
jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány
rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartásokból is.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései:
17. § (1) Az ajánlattevőnek (…) egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt 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.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
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8. § Magyarországon letelepedett ajánlattevő (…) esetében (…) ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében
a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen
köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan
ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjatekintetében az ajánlattevő (…) nyilatkozata arról,
hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt (…) nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
10. § (1)Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (…) esetében az ajánlatkérő (…) a Kbt.
Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő
igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles
ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
g)a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:
gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő (…) nyilatkozata arról,
hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt (…) nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

3.2.A Kbt. a 66. § (2) és (4) bekezdés, és a 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok.
Kbt. 66. § (2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
(4)Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy
részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e.
67. § (4) Az ajánlatban - vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be kell
nyújtani az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra
került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

3.3. A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság előzetes igazolására nyilatkozat
4. „Ajánlati részletezése” elnevezésű táblázat kitöltve az ajánlat tárgyát képező részben/részekben
külön-külön. A táblázatban az ajánlatkérő által megadott adatok nem módosíthatóak.
5. Adott esetben: Nyilatkozat a Kbt. üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban–
lásd. jelen dokumentáció 4. számú melléklete
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6. Adott esetben: Pénzügyi intézmény nyilatkozata/i a gazdasági és pénzügyi alklamasság
igazolására, illetv a referenciaigazolás/nyilatkozat (utóbbi tekintetében: lsd. jelen dokumentáció 5.
számú melléklete)
7. Egyéb iratok
TÁJÉKOZTATÓ a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján:
Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
- Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal8230 Balatonfüred Szent István tér 1.
Központi telefon: +36/87/ 581-220, Telefax: +36/87/343-457
E-mail: titkarsag@balatonfured.com
- Balatonfüredi Járási Hivatal8230 Balatonfüred, Felső köz 2.tel.: (87) 795-070email:
balatonfured.jaras@veszprem.gov.hu
-Veszprém Megyei Kormányhivatal 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem E-mail: hivatal@vemkh.gov.hu
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., Postacím: 8210 Veszprém, Pf:
1020, Tel: +36 88550795, +36 88550790, Fax: +36 88424477, +36 88424110
E-mail: vemkh.munkavedelem@veszprem.gov.hu,
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/foglalkoztatasi-foosztaly
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Tel: 06-1462-6400,
Központi elektronikus levélcím: nrszh@nrszh.hu, Honlap (URL): nrszh.kormany.hu
- NAV Veszprém Megyei Adóigazgatósága (Veszprémi központi ügyfélszolgálat) 8200 Veszprém,
Brusznyai Á. u. 22-26. Tel.: 06-88-577-300 www.nav.gov.hu,
- Földművelésügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Tel: 06-1/795-2000,
- Nemzetgazdasági MinisztériumSzékhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Postafiók címe:
1369 Budapest Pf.: 481. Telefax: +36-1-795-0716, http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagiminiszterium
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., tel.: 06-1-301-2900,
fax: 06-1-301-2903, hivatal@nbfh.hu, www.nbfh.hu,
- Egyenlő Bánásmód Hatóság: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B., Telefon: +36-1-795-2975,
zöldszám: 06-80-203-939, Fax: +36-1-795-0760, www.egyenlobanasmod.hu,
- ÁNTSZ-Országos Tisztiorvosi Hivatal: Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Postai
cím: 1437 Budapest, Pf. 839., Központi telefon: +36 1 476 1100, Központi telefax: +36 1 476 1390,
www.antsz.hu
- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség: H-1016 Budapest, Mészáros u.
58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62., info@oktf-nhi.gov.hu,
www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
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AZ AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA AZ AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY
EGYEBEKBEN AZ AJÁNLATOT A KBT. ÉS A VONATKOZÓ EGYÉB JOGSZABÁLYI
RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KELL ELKÉSZÍTENI.

A közbeszerzési dokumentumok bizalmas kezelése:
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők, illetve az eljárás bármilyen iratával rendelkezők figyelmét,
hogy az ajánlatkérő által jelen eljárásban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott iratok
kizárólag jelen közbeszerzési eljárás, illetve a szerződés teljesítése során, illetve azokkal
kapcsolatban használhatóak fel, nyilvánosságra hozatala, illetve harmadik személy részére történő
átadása, valamint más közbeszerzési eljárásban történő felhasználás az ajánlatkérő, illetve a felhívás
1.1. pontban megjelölt személy előzetes engedélyéhez kötött.
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III. IRATMINTÁK
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1. számú melléklet:

ELŐLAP

AJÁNLAT

a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ajánlatkérő által

ajánlattételi felhívás megküldése útján megindított,

„Parkfenntartási feladatok megrendelése”
tárgyban kiírt,
a Kbt. Harmadik Rész, 112. § (1) bekezdés b) pont alapján alkalmazandó
98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTEVŐ ADATAI:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
Fax száma:
©

8

E-mail címe:
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2. számú melléklet:

FELOLVASÓLAP
1) Ajánlattevő azonosító adatai:
a) Ajánlattevő neve:……………………………………………………………………………….
b) Ajánlattevő címe (székhelye):…………………………………………………………………….

2) Értékelési szempontokra adott ajánlatok:
1. rész
1. Költségek-összesített díjak (nettó, forint):nettó …………………………….........,- Ft1
2. Előírtnál rövidebb teljesítési időpont vállalása
vállalása időjárás okozta, vagy gallyazás, vagy fakivágás miatti balesetveszély elhárításának
megkezdésére (óra):………......... óra2

2. rész
1. Költségek-összesített díjak (nettó, forint):nettó …………………………….........,- Ft3
2. Előírtnál rövidebb teljesítési időpont vállalása
vállalása időjárás okozta, vagy gallyazás, vagy fakivágás miatti balesetveszély elhárításának
megkezdésére (óra):………......... óra2

3. rész
1. Költségek-összesített díjak (nettó, forint):nettó …………………………….........,- Ft5
2. Előírtnál rövidebb teljesítési időpont vállalása
vállalása időjárás okozta, vagy gallyazás, vagy fakivágás miatti balesetveszély elhárításának
megkezdésére (óra):………......... óra2
Kelt:
---------------------------------------------------ajánlattevő képviselőjének aláírása

1,3,5:

Az ajánlatkérő jelen részszempontnál a valamennyi tétel tekintetében megadott, a mennyiség x gyakoriság x nettó egységár nettó
összértékét értékeli.
2,4,6:
A teljesítés megkezdésének vállalt időpontját – azaz azt az időpontot, melyen belül a balesetveszély elhárítását megkezdi – az
ajánlattevőnek egész órában kell megadnia, azaz, pl. amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő megrendelésének átvételétől számítottan 2
órán belül vállalja a balesetelhárítást, a felolvasólapra ezen részszempontnál 2 órát kell írni.
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3. számú melléklet:
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………, mint a ……………………………. ajánlattevő nyilatkozattételre
jogosult képviselője nyilatkozom az alábbiakról:

1. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben jelen közbeszerzési eljárás során az
ajánlattételi felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok
nem állnak fenn.

2. Nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján, hogy az általam képviselt
ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / szabályozott tőzsdén jegyeznek*
* a megfelelő aláhúzandó
Ajánlattevő valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye1:
Név:………………
Lakóhely:………….
Név:………………
Lakóhely:………….
…
* a tényleges tulajdonos(ok) fenti adatai – lásd lábjegyzet – kitöltendőek!
3. Nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján továbbá, hogy nincs olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik az ajánlattevő vonatkozásában
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik,
illetve, amennyiben van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik
az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik, nyilatkozom, hogy ezen szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpontjában meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn.
1
Amennyiben az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ki kell tölteni.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos:
r) ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott
piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi
követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve
az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
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Adott esetben: Amennyiben van olyan szervezet, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, annak cégnevét és
székhelyét meg kell nevezni:
- szervezet neve:…………………………………

4. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján, hogy jelen közbeszerzési eljárás során az
ajánlattételi felhívást, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat megismertük, az abban
foglaltakat tudomásul vettük. Ajánlatunkat az ajánlattételi felhívásban és a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
készítettük el és nyújtottuk be. Nyertességünk esetén megkötjük és teljesítjük az ajánlattételi
felhívásban, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ajánlatban foglaltak
szerint a szerződést a felolvasólapon meghatározott ajánlati ár (ellenszolgáltatás) ellenében.
5. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, hogy az általam képviselt ajánlattevő
-

a

kis-

és

középvállalkozásokról,

fejlődésük

támogatásáról

szóló

törvény

szerint

mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül * VAGY
- nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.*
*: a megfelelő aláhúzandó

6. Nyilatkozom a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

7. Nyilatkozom a Kbt. 114. § és 67. § (1) bekezdése alapján, hogy az általam képviselt ajánlattevő
megfelel az ajánlattételi felhívás 13.1. és 13.2. szerinti alkalmassági követelményeknek. Ekörben
nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az ajánlattevő
igénybe vesz / nem vesz igénybe*
kapacitást biztosító szervezetet.
*: a megfelelő aláhúzandó, és amennyiben igénybe vesz, csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti iratokat, különösen a szervezet szerződéses, vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (lsd. még: ajánlattételi felhívás 13.1. és 13.2. pontja
szerinti rendelkezések!).

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a „Parkfenntartási feladatok megrendelése” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljából tettem
meg.
Kelt:
©

---------------------------------------------------ajánlattevő képviselőjének aláírása
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4. számú melléklet:kitöltése akkor kötelező, amennyiben az ajánlat tartalmaz olyan részt, melyet
az ajánlattevő üzleti titoknak minősít
NYILATKOZAT
a Kbt. 44. §-a alapján

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………. ajánlattevő nyilatkozattételre
jogosult képviselője nyilatkozom az alábbiakról:
Az ajánlattevő ajánlatának alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek:
-

Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna, az üzleti titkot tartalmazó, fentiekben
megnevezett és az ajánlatban elkülönített irat(ok)ban szereplő információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala az alábbi indokok miatt és alábbi módon okozna az ajánlattevő számára aránytalan sérelmet:

Indokolás*: ………………………………………….

*: A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a „Parkfenntartási feladatok megrendelése” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljából tettem
meg.
Kelt:

---------------------------------------------------ajánlattevő képviselőjének aláírása

©

14

5. számú melléklet:
REFERENCIA IGAZOLÁS/NYILATKOZAT A REFERENCIÁKRÓL
- MINTA -

Alulírott, ……………………, mint …………………………. az ajánlattevő (esetlegesen: kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet) nyilatkozattételre jogosult képviselője az alábbi referenciá(k)ról
nyilatkozom:

Másik szerződő fél
megnevezése

Szolgáltatás
tárgya*

Teljesítés
ideje, helye
(év, hónap,
nap)

A szerződés
tárgyát
terület mérete
(m2)

*: beírandó a konkrét feladat: gyepfelületek gondozásával, ezen belül különösen gyűjtést és szállítást
is magába foglaló fűnyírási, és/vagy lombgereblyézési feladatokkal kapcsolatos feladat(ok) konkrét
megnevezése.

Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban megnevezett szerződés(ek)nél a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt.

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a „Parkfenntartási feladatok megrendelése” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljából tettem
meg.

Kelt:

---------------------------------------------------ajánlattevő képviselőjének aláírása
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6. számú melléklet:
VÁLLALKOZÁSIKERETSZERZŐDÉS
-tervezete amely létrejött egyrészről a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság(rövidített cégneve: PROBIO Zrt., székhelye: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.,
képviseli: Somogyi László vezérigazgató) - mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről …(székhelye: …., képviseli: ….) - mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)között az
alábbiak szerint:
A felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen szerződésre vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2017…… napján az
ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő közvetlen megküldésével megindított hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek … részében a Vállalkozó került
nyertesként kihirdetésre.
A felek az ajánlattételi felhívás, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, valamint a
Vállalkozó ajánlatának/végleges ajánlatának tartalma alapján vállalkozási keretszerződést kötnek az
alábbi feltételek mellett:
1. Szerződés tárgya: Az ajánlattételi felhívás 4) pontjában megjelölt, az eljárás …..részében
parkfenntartási munkák és feladatok elvégzése az ajánlattételi felhívásban és a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokban, valamint Vállalkozó ajánlatában foglaltak szerint.
A Megrendelő eseti megrendelések szerint megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás ……. részének tárgyát képező, és jelen szerződés melléketét képező, „ajánlati ár
részletezése” elnevezésű táblázatban meghatározottfeladatoknak az előírások szerinti elvégzését.
2. Vállalkozói díj összege:
A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti és jelen szerződés
mellékletét képező táblázatban megjelölt egységárakés a ténylegesen elvégzett feladatok figyelembevételével jogosult a vállalkozói díj kiszámlázására.
A Megrendelő a szerződés teljes időtartamára (12 hónap) nettó …………..- Ft + ÁFA összegű
keretösszeget biztosít.
2.1. Fizetési ütemezés:
A vállalkozói díj részletekben, havonta, utólag, a tárgyhóban felmerült és a Megrendelő által igazoltan
elvégzett feladatok ellenértékeit összesítve, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint kerül megfizetésre.
A Megrendelő előleget nem fizet.
Az adott tárgyhónapban elvégzett és a Megrendelő által leigazolt munkák ellenértékét tartalmazó
számlát a tárgyhónapot követő hónap 1. napját követően jogosult az ajánlattevő kiállítani, és azt az
ajánlatkérő a kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel, átutalással, forintban (HUF) fizeti
meg.
Az egyes, a tárgyhónapban elvégzett feladatok ellenértékét tartalmazó számla benyújtásának feltétele a
Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás.
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2.2. A Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak. (Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pont)
2.3.Egyebekben a kifizetésre irányadó még a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.)
6:42-45. §-ai és a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-a.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény –
továbbiakban: Art. - 36/A. § vonatkozó rendelkezéseiről, nevezetesen, hogy a Vállalkozó és a Kbt.
szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval
szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a
havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe
vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál
nem régebbi, nemlegesnek minősülő adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A fentiek szerinti kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint
minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó.
A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az igazolás köztartozást mutat és a kifizetés
kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános
forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és
egyetemleges felelőssége, ha a 36/A. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta
meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt
áll.
Ha az állami adó- és vámhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt
adóigazolásban általa nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a
végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás
és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az
állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá
egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
Amennyiben a kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen
megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés
összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által
nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.
3. A teljesítés helye, teljesítés módja:
3.1. AVállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező parkfenntartási feladatokat Balatonfüred
közigazgatási területén, a…. számú kataszterbe tartozó területeken, a közbeszerzési dokumentumok
részét képező … számú részhez kiadott területlista szerinti területeken elvégezni.
3.2. Vállalkozó köteles a feladatokat szakszerűen, szakmailag felkészült személyi feltételek és a
hatékony munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosításával a parkfenntartási feladatokra
irányadó szakmai előírásoknak megfelelően elvégezni. A Megrendelő jogosult ellenőrizni a
Vállalkozó által alkalmazott személyi és tárgyi feltételek meglétét a szerződés teljesítése során.
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3.3. Felek megállapodnak, hogy havonta legalább egy alkalommal megbeszélést tartanak, melyen a
felek képviseletében a kapcsolattartó személyek vesznek részt. A kapcsolattartó személyek
munkaidőben történő folyamatos elérhetőségét a felek biztosítják.
Az ellenőrzések közötti időszakban a kapcsolattartás telefonon, vagy e-mailen, vagy faxon történik.
Szükség esetén a Megrendelő képviselője eseti ellenőrzéseket is jogosult tartani a munkavégzés során.
3.4. A Megrendelő részéről …………, a Vállalkozó részéről pedig ………… jogosult a
kapcsolattartásra.A kapcsolattartó személyek 0-24 óráig tartó folyamatos elérhetőségét a felek
biztosítják.
3.5. A Vállalkozó köteles az időjárás okozta, vagy gallyazásból, vagy fakivágásból eredő
balesetveszély elhárítását a Megrendelő eseti megrendelésétől számított legkésőbb ……..2 órán belül
megkezdeni.
A Megrendelő az eseti megrendelését a Vállalkozó részére igazolható módon, e-mail-ben, vagy fax
útján küldi meg. Az elhárítási munkák megkezdésére vállalt időtartam ezen eseti megrendelés
Vállalkozó általi átvételével kezdődik.
A Megrendelő a balesetveszély elhárítását bármelyik naptári napon, 0-24 órán belül megrendelheti. A
megrendelés átvételét a Vállalkozónak vissza kell igazolnia, ennek elmaradása esetén a Megrendelő
vélelmezi a megrendelésnek a megküldést követő 1 órán belüli kézhezvételét, kivéve, ha a Vállalkozó
igazoltan közölte a kézhezvételnek a terhére fel nem róható akadályát.
A Vállalkozónak felróható, így el nem fogadott akadálynak minősül különösen amennyiben amiatt
nem áll módjában a megrendelést visszaigazolni, mert – a vis maior eseteket kivéve - nem elérhető.
A balesetveszély elhárítása akkor tekinthető megkezdettnek, amennyiben a Vállalkozó a helyszínen az
adott balesetveszély elhárításához szükséges valamennyi tárgyi (azaz berendezéseket, eszközöket, pl.
emelőkocsi, fűrész) és személyi feltételt (azaz megfelelő létszámú szakembert) biztosítva megjelenik.
3.6. A Vállalkozó köteles szerződés tárgyát képező munkák elvégzése során szolgáltatásimunkanaplót
vezetni, melyben rögzíti az általa elvégzett munkákat. A megrendelő képviseletében erre kijelölt
személy jogosult és köteles a Vállalkozó által elvégzett munkát ellenőrizni és leigazolni, jogosult
továbbá a munkanaplóba betekinteni, az abban foglaltakhoz észrevételeket írni. A Vállalkozó által
kiállított számla mellékletét képező teljesítésigazolást aVállalkozó által elvégzett, és a Megrendelő
képviselője részéről leigazolt munkákról szóló munkanapló-kivonat támasztja alá.
4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
4.1. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó 10.000.- Ft/nap késedelmi kötbér megfizetésére
köteles.
4.2. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladat nettó ellenértékének 10%-a.
4.3. Meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért köteles a Vállalkozó fizetni a Megrendelő részére,
melynek mértéke a meghiúsult feladat nettó ellenértékének a 30%-a.
4.4. Mind a késedelmi, mind hibás teljesítési kötbér, mind a meghiúsulási kötbér a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően abban az esetben
érvényesíthető, amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

2

A felolvasólapon megjelölt, a 2. értékelési részszempontra adott ajánlattal összhangban kell kitölteni.
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4.5. A Megrendelő jogosult a Ptk. 6:139. §-a alapján a Vállalkozó által elismert, esedékessé vált kötbér
összegét - figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra – a Vállalkozót megillető
ellenértékből(vállalkozói díjból) visszatartani és erről a Megrendelő köteles a Vállalkozót
haladéktalanul értesíteni.
4.6. A késedelmi, valamint a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a feladat
elvégzése alól. Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése mellett a Ptk. 6:187. § (2)
bekezdése alapján kizárt a szavatossági igény érvényesítése.
4.7. A fenti rendelkezések nem érintik a Vállalkozó kártérítési felelősségét.
5. A szerződés hatálya, megszűnése, megszűntetése:
5.1. A szerződés megkötésének napján lép hatályba és határozott időtartamra, azaz a szerződés
megkötésétől számított 12 hónapra jön létre. A szerződés megszűnik, ha az időtartama lejár, vagy ha a
Megrendelő által biztosított keretösszeget a Vállalkozó kimeríti.
5.2. A felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli
felmondás), ha a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem
teljesítette, és erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el.
5.3. A Megrendelő jogosult a szerződést felmondani - meghiúsulási kötbér érvényesítésével együtt –,
amennyiben a Vállalkozó egy hónapon belül legalább 2 alkalommal hibásan teljesíti a feladatait.
5.4. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerint 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 közvetetten 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 Vállalkozó 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.
5.5. A Megrendelő a szerződést
- felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha a Kbt. 143. § (1)
bekezdésében foglalt bármelyik feltétel bekövetkezik, illetve
- köteles felmondani, vagy attól a Ptk-ban foglaltak szerint elállni, ha a Kbt. 143. § (2) bekezdésében
foglalt feltétel bekövetkezik.
5.6. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések, illetőleg a szerződés
hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők.
A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Vállalkozó csak az általa szerződésszerűen
teljesített és a Megrendelő által elfogadott szolgáltatások után, a Szerződés rendelkezései alapján járó
kifizetésre tarthat igényt.
5.7. Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Megrendelő a felelős, a Vállalkozó
esetleges kártérítési igényének érvényesítésére a Ptk., ezen belül pedig a kártérítésre vonatkozó
rendelkezések is irányadóak.
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6. Egyéb rendelkezések:
6.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről
a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. (Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pont)
6.2. Jelen szerződést a felek kizárólag írásban, különös tekintettel a közbeszerzési eljárásokra
vonatkozó rendelkezések (Kbt. 141. §) figyelembe vételével módosíthatják.
6.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás iratai
(ajánlattételi felhívás, felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó által
benyújtott ajánlat, stb.), valamint a Ptk. és jelen szerződés tárgyát képező parkfenntartási feladatokra
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
6.4. A felmerült esetleges vita esetén – amennyiben a peren kívül egyeztetések nem vezetnek
eredményre – értékhatártól függően a felek kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt törvényes képviselőik útján
helybenhagyólag írják alá.
Balatonfüred, 2017. …………………

-----------------------------------PROBIO Zrt.
Megrendelő
Képv.: Somogyi László vezérigazgató
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-----------------------------……………..
Vállalkozó
Képv.: …………………….
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7. számú melléklet:

MŰSZAKI LEÍRÁS
valamennyi részben irányadó előírások, minimumkövetelmények:
Közbeszerzési eljárás tárgya: Parkfenntartási feladatok megrendelése
Általános előírások
A szerződés időtartama alatt a nyertes ajánlattevő szolgáltatási munkanaplót köteles telephelyén
naprakészen vezetni.
A szolgáltatási munkanaplóban rögzíteni kell:

o a munkavégzést befolyásoló időjárási tényezőket,
o gépi munkák megkezdésének idejét, befejezését,
o kézi munkák megkezdésének idejét, befejezését, kézi munkások létszámát,
o az elvégzett munkát,
o a tételes elszámolású kisgépes, szállítási és egyéb munkák megkezdését, befejezését.
o vihar és egyéb károk elhárításával kapcsolatos munkavégzést a munkavégzés során összegyűjtött
hulladék mennyiségét köbméterben

o a munkaterület állapotával (rongálás, baleset, elemi kár stb.) kapcsolatos tapasztalatokat.
Ha a szerződés szerinti munkákat a nyertes ajánlattevő váratlan műszaki hiba, vagy egyéb ok miatt
megkezdeni, teljesíteni nem tudja, köteles az ajánlatkérőt telefonon és írásban haladéktalanul
értesíteni, és az akadályoztatás okát a legrövidebb időn belül megszüntetni, illetve helyettesítésről,
pótlásról gondoskodni. A nyertes ajánlattevő felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
A tevékenység ellátása során keletkező kertészeti és az összegyűjtött egyéb hulladékokat legkésőbb a
munkanap végén a közterületről el kell szállítani. A komposztálható hulladékokat a Balatonfüredi
Térségi Komposztáló Telepre kell szállítani. Veszélyes hulladékok (növényvédőszer, stb.)
megsemmisítésénél a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
A hulladékok Térségi Komposztálóra történő szállításáról, ártalmatlanításáról, lerakásáról a nyertes
ajánlattevőnek kell gondoskodnia és a felmerülő költségeket az egységárakba be kell tervezni.
Parkokban, sétányokon, díszburkolattal ellátott felületeken olyan járművek alkalmazása megengedett,
amelyek (tengelynyomásukat figyelembe véve) a burkolt felületeken nem, az egyéb felületeken csak
minimális kárt okoznak. Károkozás esetén a terület fenntartója köteles a helyreállítást saját költségén
haladéktalanul elvégezni.
Az ajánlattal érintett területeken bemutatók, kiállítások csak az ajánlatkérő jóváhagyásával,
engedélyével szervezhetők. A költségvetésben szereplő gyakoriságokon felül csak az ajánlatkérővel
történő előzetes egyeztetés után lehet munkát végezni.
A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérőt értesíteni, ha a közterületi fákkal kapcsolatos fenntartási
munkát lát szükségesnek.
A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérőt értesíteni, ha az általa fenntartott közterületen rongálást,
meghibásodást, vagy balesetveszélyes helyzetet észlel.
A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérőt értesíteni, ha az általa fenntartott területen
növényvédelmi, és tápanyag utánpótlási problémát észlel.
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A nyertes ajánlattevő köteles az általa fenntartott területen a természeti és ipari katasztrófa, valamint a
nyertes ajánlattevő független, természetes személyek által okozott károk helyreállítását 72 órán belül
megkezdeni az ajánlatkérővel egyeztetett módon.
A szolgáltatás munkanemek szerinti követelményei:

1. Gyepes, füves területek gondozása
•
•
•
•

Tavaszi lombgereblyézés, gyűjtés, szállítás
Fű nyírása géppel (szegélyvágással együtt), fűgyűjtéssel.
Fű kaszálása géppel, a kaszálék gyűjtésével
Őszi lombgereblyézés, gyűjtés, elszállítás

2. Virágágyak éves gondozása
2.1. Egynyári virágok gondozása.
• Talajelőkészítések elvégzése az összes virágágyásnál:
─ talajfertőtlenítés, a források védterületein kívül,
─ talaj lazítás, tápanyag utánpótlás,
─ talajjavítás.
• 10 cm vastagságban talajcsere évente az ágyások egy részén.
• Egynyári ültetések elvégzése a mindenkori éves ültetési tervnek megfelelően, határidő:
június 15.
• Virágágyak kapálása, gyomlálása, tisztítása, lomb, hulladék eltávolításával, elvirágzott
részek levágásával.
• Virágágyak tápanyagpótlása: 1 alkalommal.
• Egynyári virágok felszedése (az ágyásokat I. osztályú minőségben szeptember 30-ig fenn
kell tartani).
• Ágyások őszi felásása október 15-ig.
• A kiültetések után rendszeresen a növények egy részét eltulajdonítják, elsősorban ezek
pótlását, illetve az egyéb okból kipusztult virágok pótlását kell elvégezni a rendelkezésre
álló keret mennyiség erejéig.
2.2. Kétnyári virágok gondozása.
Az ajánlatkérővel egyeztetve a melléklet szerinti egynyári ágyásokat kell kétnyári virágokkal
beültetni.
• Talajelőkészítések elvégzése a mindenkori éves ültetési tervben szereplő virágágyásoknál:
• Kétnyári
virágok
kiültetése,
az
ültetési
tervnek
megfelelően,
határidő: október 15.
• Virágágyak kapálása, ágyásokról lomb és egyéb hulladék összegyűjtése, elszállítása.
• Kétnyári virágok felszedése (az ágyásokat I. osztályú minőségben évente április 30-ig fenn
kell tartani), az ágyások felásása az időjárástól függően, de legkésőbb az egynyári virágok
kiültetéséig.
• A kiültetések után rendszeresen a növények egy részét eltulajdonítják, elsősorban ezek
pótlását, illetve az egyéb okból kipusztult virágok pótlását kell elvégezni a rendelkezésre
álló keret mennyiség erejéig.

3. Évelő növények gondozása
•
•
•
•
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Évelők tavaszi tisztítása, visszavágása
Évelők ifjítása évente a területek 20 %-án szükség szerint.
Virágágyak kapálása, gyomlálása, elvirágzott részek levágása, virágágyak tisztítása.
Ágyásokra hullott lomb és hulladék összegyűjtése, elszállítása:

22

4. Cserjeágyak, sövények éves gondozása
•
•
•
•
•
•
•

Tavaszi talajlazítás.
Cserjeágyak, sövények tavaszi tisztítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása március 31-ig
Díszcserjék, sövények tavaszi metszése, nyesedék gyűjtése, elszállítása, az összes
gondozott területen március 31-ig.
Sövénynyírás, nyesedék gyűjtése, elszállítása:
Cserje- és növényalj kapálása:
Sövények gyomtalanítása.
Cserjeágyakra, sövényekre hullott lomb őszi összegyűjtése, elszállítása:

5. Sétány és kerti utak, burkolt felületek éves gondozása.
•
•
•
•

A sétány utak döntően gyöngykavics burkolatúak, a kerti utak burkolata lehet
gyöngykavics, dolomit (murva), zúzalék.
A burkolt felületek lehetnek beton térkő, bazalt kockakő és különféle mészkő burkolatok,
aszfalt burkolat.
Vegyszeres gyomirtásnál az aszfalt burkolatok nincsenek figyelembe véve.
A munkavégzés ütemezése:
o heti 1 alkalom esetén pénteken,
o heti 2 alkalom esetén hétfőn és pénteken,
o heti 3 alkalom esetén hétfőn, szerdán és pénteken,
o heti 4 alkalom esetén hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap
kérjük a munkákat elvégezni.
Sétány és kerti utak ápolása
• Vegyszeres gyomirtás a források védterületein kívül.
• Kapálás, sarabolás gyűjtéssel, elszállítással.
• Gereblyézés, idegen anyagok gyűjtésével, elszállításával:
Burkolt felületek gondozása
• Gyomok eltávolítása rendszeresen.
• Kézi seprés

6. Zöldfelületek, burkolatok éves takarítása (villogó szemét, stb. összeszedése)
Az egységes városi tisztaság érdekében a kapcsolódó burkolt felületeken (úttest, járda) is össze kell
szedni a villogó szemetet a takarítási napokon.

7. Egyéb, a gondozott területeken végzendő munkák
A rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a parkfenntartáshoz kapcsolódó munkák elvégzése a
nyertes ajánlattevő és az ajánlatkérő előzetes egyeztetése szerint.
Az alábbi munkákra lehet számítani:
•
Szállítási munkák
•
Viharkárok, természeti és ipari katasztrófa, valamint a nyertes ajánlattevőtől független,
természetes személyek által a zöldterületben okozott károk helyreállítása.
•
Cserjék, évelők öntözése slagról, vagy lajtkocsiról
Ezeknél a munkáknál a megadott egységárakat kell alkalmazni az elszámolásnál.
További mellékletek:
- „ajánlat részletezése” elnevezésű táblázat – részenként külön excel file-ok
-TERÜLETLISTÁK – részenként külön excel file-ok
©
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