
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás   megindítására
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdésének a) pontja alapján

A közbeszerzés tárgya:
„Jászkisér Város Önkormányzata számára homoktövis csemete beszerzésére

irányuló, az ajánlati dokumentációban szereplő feltételek szerinti árubeszerzés
mezőgazdasági startmunka közfoglalkoztatási projekthez kapcsolódóan”

Tisztelt Ajánlattevő!

Jászkisér  Város  Önkormányzata,  mint  Ajánlatkérő  ezúton  kéri  fel  ajánlattételre  a  Tisztelt
Ajánlattevőt  (a  továbbiakban:  Ajánlattevő)  a  jelen  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott
feladat  elvégzésére  az  ajánlattételi  felhívásban  és  az  ahhoz  tartozó  dokumentációban
meghatározottak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA (E-MAIL)
– Kbt. 38. § (3) bek. a) pont.

Ajánlatkérő neve: Jászkisér Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 5137 Jászkisér, Fő út 7.
Ajánlatkérő telefonszáma: 06-57-550-130
Ajánlatkérő faxszáma: 06-57-550-120
Ajánlatkérő e-mail címe: info@jaszkiser.hu

2. A  KÖZBESZERZÉSI  ELJÁRÁS  FAJTÁJA,  A  TÁRGYALÁSOS  ELJÁRÁS
INDOKA – Kbt. 38. § (3) bek. b) pont.

Ajánlatkérő  a  Kbt.  Harmadik  Rész  szerinti  nemzeti  értékhatárokat  elérő  értékű
közbeszerzésekre vonatkozó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazza a
Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján.

A közbeszerzési eljárás az ajánlattételi felhívás legalább 3 (három) ajánlattevő részére történő
egyidejű, közvetlen megküldésével indul (Kbt. 122. § (8) bekezdés).
Az ajánlattételi felhívás olyan gazdasági szereplőknek került megküldésre, amelyek mikro-,
kis-  vagy  középvállalkozásnak  minősülnek,  és  amelyek  a  szerződés  teljesítésére  való
alkalmasság feltételeit  az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják (Kbt.
122. § (8) bekezdés). Amennyiben Ajánlattevő – előzetes piackutatása ellenére – mégsem
minősül  mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, Ajánlatkérő ezúton kéri Ajánlattevőt, hogy
erről a tényről haladéktalanul tájékoztassa Ajánlatkérőt.

A hirdetmény  közzététele  nélküli  tárgyalásos  eljárás  indoka  (jogcíme): a  Kbt.  122.  §  (7)
bekezdés  a)  pontja,  tekintettel  arra,  hogy  a  szolgáltatás  becsült  értéke  nem  éri  el  a
huszonötmillió forintot.

3. DOKUMENTÁCIÓVAL  KAPCSOLATOS  RENDELKEZÉSEK  – Kbt.  38.  §  (3)
bek. c) pont.



Rendelkezésre bocsátás módja:
- A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidejűleg kerül megküldésre.
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen biztosítja, tekintettel arra, hogy a Kbt. 52. § (3)
bekezdése alapján „hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a dokumentációért ellenérték
nem kérhető”.

4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE – Kbt. 38. § (3) bek. d) pont.

A közbeszerzés tárgya: 
Jászkisér  Város  Önkormányzata  számára  mezőgazdasági  startmunka  közfoglalkoztatási
projekthez  kapcsolódó  homoktövis  csemete  beszerzésére  irányuló,  az  ajánlati
dokumentációban szereplő feltételek szerinti árubeszerzés.

Mennyiség:
14.300  db  homoktövis  csemete,  melyeknek  az  előírt  követelményeit  a  dokumentáció
tartalmazza.

A  meghatározott  mennyiségek  Ajánlatkérő  közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó
munkavégzéshez szükségesek. 
A beszerzés tárgyának meghatározása az ajánlati dokumentációban a beszerzendő termékek
jellegének  egyértelmű  meghatározása  érdekében.  A megnevezett  termékekkel  egyenértékű
teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Részletes szakmai követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA – Kbt. 38. § (3) bek. e) pont.

Szállítói szerződés. 
Szolgáltatási kategória száma: 27

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE – Kbt. 38.
§ (3) bek. f) pont.

A teljesítés határideje: 2015. október 9.

A Szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. 
A 4.1.) pont szerinti feladatok teljesítésének határideje: 2015. október 9.
Vállalkozó teljesítése a sikeres műszaki-átadás átvételi eljárás után 

7. A TELJESÍTÉS HELYE – Kbt. 38. § (3) bek. g) pont.

Jászkisér Város Önkormányzata (5137 Jászkisér, Fő út 7.)

NUTS-kód: HU322



8. AZ  ELLENSZOLGÁLTATÁS  TELJESÍTÉSÉNEK  FELTÉTELEI  VAGY  A
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS – Kbt. 38. § (3) bek. h) pont.

A szerződés finanszírozása: 
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő  az  ellenértéket  az  általa  igazolt  szállítólevél,  mennyiségi  átvétel,  valamint
tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében.

Számlázás és kifizetés rendje:
Az ajánlatkérőként  szerződő fél az  ajánlattevőként  szerződő félnek az  ellenszolgáltatást  a
közvetlen kifizetéssel.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az ÁFA mértéke a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti. 
Ajánlattevő 1 db számla benyújtására jogosult: 

9. TEHETŐ-E  TÖBBVÁLTOZATÚ  (ALTERNATÍV)  AJÁNLAT,  A
RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE – Kbt. 38. § (3) bek. i) pont.

Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.
A  részajánlattétel  lehetősége  nem biztosított. Ajánlattevő  csak  a  közbeszerzés  tárgyának
egészére tehet ajánlatot.

10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA [KBT. 71. § (2) BEKEZDÉS] –
Kbt. 38. § (3) bek. j) pont.

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a     legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Ajánlati ár (Ft-ban megadva) - Az ajánlati ár megadása során ajánlattevőnek figyelembe kell
vennie,  hogy a megadott  ajánlati  árnak magában  kell  foglalnia  az ajánlattételi  felhívás  4.
pontjában  megfogalmazott  feladatok  ellátásával  és  a  szerződéses  feltételek  elfogadásával
felmerülő minden anyag-, díjköltséget,  adót és járulékot,  továbbá minden egyéb felmerülő
szokásos költséget. 

11. A KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK – Kbt. 38. §
(3) bek. k) pont.

KIZÁRÓ OKOK:  
K1: Az eljárásban nem lehet  ajánlattevő  (közös ajánlattétel  esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 56. § (1) bekezdésben és az 57.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
K2:  Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő  az  a  gazdasági  szereplő,  aki  a  Kbt.  56.  §  (2)
bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.

A  Kbt.  75.  § (1)  bekezdés  alapján  az  ajánlatkérőnek  ki  kell  zárnia  az  eljárásból  azt  az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.



AZ IGAZOLÁS MÓDJA:  
1. A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek
nyilatkoznia  kell,  valamint  a  Kbt.  56.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kc)  pontja  esetében  a
közbeszerzési  eljárásokban  az  alkalmasság  és  a  kizáró  okok  igazolásának,  valamint  a
közbeszerzési  műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.)  Korm.
rendelet 12. §. alapján kell eljárni.

2.  Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a
szerződés  teljesítéséhez  nem vesz igénybe  a Kbt.  56.  § (1) bekezdés  szerinti  kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt.  57.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  kizáró  okok vonatkozásában  az ajánlattevő
választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat  mellett  –,  valamint  az  alkalmasság  igazolására  igénybe  vett  más  szervezet
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró
okok hatálya alá.

Ajánlatkérő előírja,  hogy azokban az esetekben,  amikor  a kizáró ok hiánya a Kr.  szerinti
nyilatkozattal,  irattal  kerül  igazolásra,  az ajánlatba becsatolt  nyilatkozat  dátuma ne legyen
korábbi az ajánlattételi felhívás ajánlattevőnek való megküldése időpontjánál.

12. AZ  ALKALMASSÁGI  KÖVETELMÉNYEK,  AZ  ALKALMASSÁG
MEGÍTÉLÉSÉHEZ  SZÜKSÉGES  ADATOK  ÉS  A  MEGKÖVETELT
IGAZOLÁSI MÓD – Kbt. 38. § (3) bek. l) pont.

12.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság 
minimumkövetelményei:

GP1: A  Kr.  14.  §  (1) bekezdés b) pontja
alapján az  ajánlattételi  felhívás  ajánlattevők
részére való megküldését  megelőző  három
lezárt  üzleti  évre  vonatkozó  számviteli
jogszabályok  szerinti  beszámoló  csatolása.
Amennyiben  az  ajánlatkérő  által  kért
beszámoló  a  céginformációs  szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
az  ajánlatkérő  onnan  ellenőrzi,  így  annak
csatolása az ajánlatban nem szükséges, ebben
az  esetben  az  ajánlattevő  erről  szóló
nyilatkozata  csatolandó.  Amennyiben  az
ajánlattevő letelepedése szerinti  ország joga
nem  írja  elő  a  beszámolók  közzétételét,
akkor  nyilatkozat  becsatolását  kérjük  a

GP1: Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  ha  a
mérleg  szerinti  eredménye  az  ajánlattételi
felhívás  ajánlattevők  részére  való
megküldését megelőző három lezárt üzleti év
időszakában egynél több évben volt negatív. 

Amennyiben  az  ajánlattevő  a  GP1)  szerinti
irattal  azért  nem rendelkezik az előírt  teljes
időszakban,  mert  az  időszak  kezdete  után
kezdte  meg  működését,  alkalmatlan,  ha  a
közbeszerzés  tárgyából  származó  árbevétele
nem éri  el  átlagosan  a  nettó  500.000-Ft/hó
összeget.



mérleg szerinti eredményre vonatkozóan.

310/2011.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  14.  §
(1) bekezdés b) pontja.

A  Kr.  14.  §  (2)  bekezdése  alapján,  ha  az
ajánlattevő a GP1) szerinti irattal  azért nem
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert
az  időszak  kezdete  után  kezdte  meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából  származó  árbevételről  szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.
GP2: Nyilatkozat  az  ajánlattételi  felhívás
megküldését  megelőző  három  év  (2012.,
2013., 2014.) teljes – általános forgalmi adó
nélkül  számított  –– árbevételéről,  évenkénti
bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor  jött  létre,  illetve  mikor  kezdte  meg
tevékenységét,  amennyiben  ezek  az  adatok
rendelkezésre állnak.

310/2011.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  14.  §
(1) bekezdés c) pontja.

Ha  az  ajánlattevő  a  fenti  irattal  azért  nem
rendelkezik,  mert  olyan  jogi  formában
működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat 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  ezen
pénzügyi  és  gazdasági  alkalmasságát.  Az
érintett  ajánlattevő  kiegészítő  tájékoztatás
kérése  során  köteles  alátámasztani,  hogy
olyan  jogi  formában  működik,  amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása  nem  lehetséges  és  tájékoztatást
kérni  az  e  ponttal  kapcsolatban  előírt
alkalmassági  követelmény és  igazolási  mód
helyett  az  alkalmasság  igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
310/2011.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  14.  §
(3) bekezdés.

GP2: Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  ha  nem
rendelkezik  az  alábbi
minimumkövetelménnyel:
-  az  ajánlattételi  felhívás  megküldését
megelőző  három  év  (2012.,  2013.,  2014.)
teljes  –  általános  forgalmi  adó  nélkül
számított – árbevételének összege nem éri el
összesen a nettó 1.000.000,- Ft-ot.

A Kr. 14. § (8) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott
eljárásban a Kbt. 122. §-a alapján jár el, és az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
lehetővé teszi, hogy a fentiekben foglalt igazolási módok (GP1. és GP2.) helyett elfogadja az
ajánlattevő  arra  vonatkozó  nyilatkozatát  is,  hogy  megfelel  az  ajánlatkérő  által  előírt
alkalmassági követelményeknek.



12.2. Műszaki és szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság 
minimumkövetelményei:

MSZ1: Azoknak  a  szakembereknek
(szervezeteknek)  a  megnevezése,
képzettségük,  szakmai  tapasztalatuk
ismertetése,  akiket  az  ajánlattevő  be  kíván
vonni a teljesítésbe.
Az előírt  végzettség,  képzettség  igazolására
csatolandó a szakemberek aláírt  önéletrajza,
illetve  az  alkalmasság  igazolása
szempontjából  releváns  végzettségüket
igazoló okmányok másolata.

Az  előírt  jogosultságokat  az  ajánlatkérő  a
Kbt.  36.  §  (5)  bekezdése  alapján  a  magyar
nyelven  rendelkezésre  álló,  elektronikus,
hatósági  vagy  közhiteles  nyilvántartásokból
ellenőrzi.

310/2011.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  15.  §
(1) bekezdés a) és d) pontja.

MSZ1: Alkalmatlan  az ajánlattevő,  ha nem
rendelkezik:

- szakmai  segítséget  nyújtó
agrárvégzettségű szakemberrel

A Kr. 17. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott
eljárásban  a  Kbt.  122.  §-a  alapján  jár  el,  és  az  ajánlatkérő  azt  az  eljárást  megindító
felhívásban  lehetővé  teszi,  hogy  a  fentiekben  foglalt  igazolási  módok  (MSZ1.)  helyett
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által
előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek). Az ajánlatkérő ebben az esetben is
csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt
dokumentumokkal  igazolható,  az  ajánlattevő pedig  – ahol  az  ajánlatkérő  lehetővé  tette  –
választása  szerint  jogosult  a  15.  §  (1)–(3)  bekezdésében  foglaltak  helyett  nyilatkozattal
igazolni alkalmasságát.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.

13. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ – Kbt. 38. § (3) bek. m) pont.

2015. szeptember 21. 10:00 óra

14. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME – Kbt. 38. § (3) bek. n) pont.

Hivatalos név: Jászkisér Város Önkormányzata
Postai cím: 5137 Jászkisér, Fő út 7. 
email cím: info@jaszkiser.hu

15. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE (annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül
más nyelven is benyújtható-e az ajánlat) – Kbt. 38. § (3) bek. o) pont.



Magyar. A megjelölt nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.

16. AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS AZ AJÁNLATOK
FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK – Kbt. 38. § (3) bek. p) pont.

Helye: Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő út 7. 
Időpontja: 2015. szeptember 21.  11:00 óra
A bontáson jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

17. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA – Kbt. 38. § (3) bek.
q) pont.

A  Kbt.  96.  §  (4)  bekezdése  szerint  „Az  ajánlatkérő  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a
dokumentációban  meghatározott  feltételekhez,  az  ajánlattevő  pedig  az  ajánlatához  a
tárgyalások  befejezésének  időpontjától  van  kötve.  Az  ajánlattételi  felhívásban  az  ajánlati
kötöttség időtartamát az ajánlatkérő nem határozhatja meg annak kezdetétől (a tárgyalások
befejezésétől)  számított  harminc  –  építési  beruházás  esetén,  valamint  ha  a  közbeszerzési
eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le hatvan –
napnál hosszabb időtartamban.”

A  fentieknek  megfelelően  az  ajánlati  kötöttség  időtartama:  a  tárgyalások  befejezésétől
számított harminc nap.

18. AZ  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK  ELŐÍRÁSA,  VALAMINT  A  SZERZŐDÉSBEN
MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ – Kbt. 38.
§ (3) bek. s) pont.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

A szerződésben megkövetelt biztosítékok:

A) Napi  késedelmi  kötbér. Mértéke  a  szerződés  szerinti,  ÁFA  nélkül  számított
ellenszolgáltatás  0,5%-a,  naptári  naponta,  de  legfeljebb  a  szerződés  szerinti,  ÁFA
nélkül  számított  ellenszolgáltatás  10%-a.  Kötbérterhes  határidő  a  véghatáridő,  20
naptári nap a kötbérterhes időszak.

B) Hibás teljesítési  kötbér: Hibás  teljesítés  esetén  Megrendelőt  a  hiba  kijavításáig  a
késedelmi kötbér mértékével azonos mértékű kötbér illeti meg.

C) Meghiúsulási  kötbér. Mértéke  a  szerződés  szerinti,  ÁFA  nélkül  számított
ellenszolgáltatás 20%-a. 

19. A TÁRGYALÁSI FORDULÓ LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE, SZABÁLYAI, A
TÁRGYALÁS IDŐPONTJA, HELYSZÍNE – Kbt. 96. § (1) bek.

Ajánlatkérő az Ajánlattevővel tárgyalást folytat. A tárgyalásra a Kbt. 97-98. § irányadó.



A Kbt.  98.§  (2)  bekezdése  alapján  az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  ajánlattételi
határidőre  benyújtott,  ajánlati  kötöttséggel  nem terhelt  (első)  ajánlatok  vonatkozásában  az
ajánlatkérő megvizsgálja,  hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi  felhívásban, valamint  a
dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően
köteles az ajánlatkérő megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát
vagy  alkalmatlanságát,  valamint  azt,  ha  az  ajánlat  valamely  kizáró  ok  fennállása  miatt
érvénytelen.

A  Kbt.  98.§  (2)  bekezdése  értelmében  az  ajánlatot  akkor  is  a  tárgyalások  megkezdését
megelőzően érvénytelenné kell  nyilvánítani,  ha az ajánlattevő nem felel  meg – vagy nem
állapítható  meg,  hogy  megfelel-e  –  a  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  alkalmassági
követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, vagy ha az ajánlat
olyan  okból  érvénytelen,  amellyel  kapcsolatban  a  tárgyalások  során  vagy  hiánypótlás
keretében  nincs  lehetőség  az  ajánlat  megfelelővé  tételére.  Az  ajánlatban  foglalt  egyéb
nyilatkozatokkal,  dokumentumokkal  kapcsolatos  hiányokat  a  tárgyalások  befejezéséig  kell
pótolni. 

Az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a
legkedvezőbb  érvényes  ajánlatot  tevővel,  és  a  legkedvezőbb  feltételekkel  köthessen
szerződést. 

Az  ajánlatkérő  a  tárgyalások  során  is  biztosítja  az  egyenlő  bánásmódot  az  ajánlattevők
számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevő
részére megadja. 

Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót kíván tartani, de amennyiben a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást  megajánló  ajánlattevő  ajánlati  ára  is  meghaladja  a  rendelkezésre  álló
forrásokat,  úgy az  ajánlatkérő  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy újabb tárgyalási  fordulót
tartson. 

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel közösen tárgyal, maximum 60 perces időtartamban. 

Az ajánlatkérő  minden  egyes  tárgyalási  fordulóról  jegyzőkönyvet  készít,  amit  a  tárgyalás
befejezését követő legkésőbb két munkanapon belül minden, az adott tárgyaláson részt vett
ajánlattevőnek  alá  kell  írnia,  és  részükre  egy  példányt  átad,  vagy  két  munkanapon  belül
megküld.

A Kbt. 97.§ (2) bekezdése értelmében a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei
nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve
körülményében  tér  el  az  ajánlattételi  felhívás  megküldésekor  beszerezni  kívánt  beszerzési
tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos
eljárás alkalmazását, 
b)  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a  dokumentációban  közölt  feltételek  olyan  mértékben
módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes
a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
c) a bírálat szempontjai vagy módszere változna.

A tárgyaláson az Ajánlattevőnek nyilatkozattételre jogosult képviselővel kell megjelennie. 



A Kbt. 92. § (7) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek – amennyiben az ajánlattételi felhívás
erre  vonatkozóan  nem adott  pontos  információt  –  egyértelműen  előzetesen  az  ajánlattevő
tudomására kell hoznia, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni. A tárgyalások lezárásaként
az  ajánlatkérő  –  amennyiben  a  változások  nagyságrendje  indokolja,  új  dokumentáció
rendelkezésre bocsátásával – az ajánlattevőt felhívhatja egy végleges ajánlat írásban történő
beadására. Az ajánlatkérőnek a végleges ajánlatok beadásának határidejét is meg kell adnia.

A  Kbt.  91.  §  (2)  bekezdése  értelmében  az  ajánlati  kötöttség  a  végső  ajánlat  bontásának
időpontjában  illetve  a  tárgyalások  befejezésének  időpontjában  jön  létre,  amely  időpontot
követően az ajánlat érvényesen nem módosítható.

A  Kbt.  98.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  tárgyalások  befejezését  követően  az  ajánlatkérő
megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás
befejezésekori  tartalmának,  valamint  a  jogszabályokban meghatározott  feltételeknek.  Azon
nyilatkozatokra,  dokumentumokra  vonatkozó  hiányok,  amelyeket  az  első  ajánlattal
kapcsolatban  a  tárgyalások  befejezéséig  kellett  volna  pótolni,  ezt  követően  már  nem
pótolhatóak.  Az  érvényes  végleges  ajánlatokat  az  ajánlatkérő  az  eljárást  megindító
felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.

Az ajánlatkérő a szerződést a felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a
tárgyalás befejezésekori (végleges ajánlat) tartalma szerint köti meg.

Az első tárgyalásra 2015.   szeptember hó 25-én (péntek) 10:00   órától kerül sor.

Helye: Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő út 7.

20. AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE

A Kbt. 77. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint.

21. A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA

A Kbt.  124.  §  (5)  bekezdése  értelmében  az összegezésnek az ajánlattevők  részére történt
megküldése  napjától  a  nyertes  ajánlattevő  ajánlati  kötöttsége  további  harminc  nappal
meghosszabbodik. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles
megkötni,  nem köthető  meg  azonban  az  összegezés  megküldése  napját  követő  tíz  napos
időtartam lejártáig [Kbt. 124. § (6) bekezdés].

22. AJÁNLATKÉRŐ  ALKALMAZZA-E  A  KBT.  122.  §  (9)  BEKEZDÉSÉBEN
FOGLALTAKAT?

Nem.

[A  Kbt.  122.  §  (9)  bekezdése  szerint:  „Az  ajánlatkérő  a  közbeszerzési  eljárásban  való
részvétel jogát fenntarthatja az előző évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió
forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érő
azon  ajánlattevők  számára,  akik  teljesítésükhöz  a  jelen  bekezdés  szerinti  feltételnek
ugyancsak  megfelelő  alvállalkozókat  vesznek  igénybe,  és  akik  az  előírt  alkalmassági
követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet
kapacitására támaszkodva felelnek meg.”]



23. TARTALÉKKERET KIKÖTÉSRE KERÜL-E?

Nem.

24. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A  kiegészítő  tájékoztatás  nyújtására  a  Kbt.  45.§.  (1)-(7)  bekezdéseiben  és  a  122.  §  (5)
bekezdésében, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadóak.
Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

25. A  KÖZÖS  AJÁNLATOT  TEVŐ  NYERTESEK  ÁLTAL  LÉTREHOZANDÓ
GAZDASÁGI TÁRSASÁG, ILLETVE JOGI SZEMÉLY

Nem követelmény.

26. KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ EGYÉB NYILATKOZATOK

26.1. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a  közbeszerzésnek  azt  a  részét  (részeit),  amelynek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az  ezen  részek tekintetében  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó
mértékben igénybe  venni  kívánt  alvállalkozókat,  valamint  a  közbeszerzésnek azt  a
százalékos arányát,  amelynek teljesítésében a  megjelölt  alvállalkozók közre fognak
működni.

26.2. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot
kell  tennie  az  ajánlattételi  felhívás  feltételeire,  a  szerződés  megkötésére  és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

26.3. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy
a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény  szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

26.4. A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti biztosíték
határidőre  történő  rendelkezésre  bocsátásáról  az  ajánlattevőnek  az  ajánlatban
nyilatkoznia kell.

26.5. Képviseleti jog igazolása, változásbejegyzés: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő), ill. a Kbt. 40. § (1) bekezdés
b)  pontja  szerinti  alvállalkozó,  továbbá  adott  esetben  az  alkalmasság  igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő tekintetében
a) cég  esetében  a  cégaláírási  nyilatkozat  (Ctv.  szerinti  aláírás  minta  vagy
közjegyzői  aláírás-hitelesítéssel  ellátott  címpéldány)  egyszerű  másolata  az  ajánlatot
aláíró  (vagy  arra  meghatalmazást  adó)  jogosultsággal  rendelkező  személytől.  A
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől  származó,  az  ajánlat  aláírására  vonatkozó  (a  meghatalmazó  és  a
meghatalmazott  aláírását  is  tartalmazó)  írásos  meghatalmazás  másolati  példánya.
Természetes  személyek  esetén  nem  szükséges  cégaláírási  nyilatkozat  vagy  aláírás
minta csatolása. 
illetve



b) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz  benyújtott  változásbejegyzési  kérelmet  és  annak  érkezéséről  a
cégbíróság  által  megküldött  igazolást  (tekintettel  arra,  hogy  a  cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárás első és másodfokon elektronikus nemperes eljárás, így a
cégbírósághoz  benyújtott  változásbejegyzési  kérelmet  és  annak  érkezéséről  a
cégbíróság  által  megküldött  igazolást  elektronikus  dokumentumként  elektronikus
adathordózón kell csatolni).

26.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat,  igazolásokat  és  más  dokumentumokat,  melyeket  a  dokumentáció
esetlegesen előír.

27. EGYÉB INFORMÁCIÓK

27.1. A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. §
(1) bekezdése szerint.

27.2. Az  ajánlatot  zárt  csomagolásban  egy  eredeti  és  kettő  másolati  példányban  kell
benyújtani.  Az egyes  példányokon  fel  kell  tüntetni  az „Eredeti”  vagy a „Másolat”
megjelölést. Eltérés esetén az „Eredeti” példány tartalma az irányadó. Az ajánlatokat
tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni:

„Ajánlat „Jászkisér Város Önkormányzata számára homoktövis csemete beszerzésére
irányuló, az ajánlati dokumentációban szereplő feltételek szerinti árubeszerzés

mezőgazdasági startmunka közfoglalkoztatási projekthez kapcsolódóan”
tárgyú közbeszerzési eljárásban. 

Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!”.

27.3. Az ajánlatok benyújtásának módja:
- A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi

felhívásban  megadott  címre  közvetlenül  vagy  postai  úton  kell  benyújtani  az
ajánlattételi határidő lejártáig.

- A postán  feladott  ajánlatokat  az  ajánlatkérő  csak  akkor  tekinti  határidőn  belül
benyújtottnak,  ha annak kézhezvételére  az ajánlattételi  határidőig  sor kerül.  Az
ajánlat,  illetve  az  azzal  kapcsolatos  postai  küldemények  elvesztéséből  eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.

- A Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása
az ajánlattevő személyének megállapítása  céljából  bontható fel,  amelyről  külön
jegyzőkönyv kerül felvételre.

27.4. A Kbt. 95. § (2) bekezdése értelmében „A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban
kizárólag  az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplő(k)  tehet(nek)  ajánlatot.  Az
ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplők  közösen  nem  tehetnek  ajánlatot,  nincs
azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre  felhívott  gazdasági szereplő
olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.”

27.5. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján
megalkotott  külön  jogszabály  alapján  az  ajánlatkérő  a  közbeszerzési  eljárás  során



valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum  egyszerű másolatban is
benyújtható.

27.6. Az ajánlattevő köteles az ajánlathoz a  felolvasólapot csatolni, amely tartalmazza az
ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét stb.), valamint az értékelési szempont
alapján értékelésre kerülő, számszerűsíthető adatot, az egyösszegű ajánlati árat.

27.7. Az Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével kötheti
meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

27.8. Csatolni kell továbbá Ajánlattevő nyilatkozatát a szerződési feltételek elfogadásáról.

27.9. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő írásban, elektronikus úton az ajánlattevő által
megadott e-mail címre küldve megadja. 

27.10. A  jelen  ajánlattételi  felhívásban  nem  szabályozott  kérdések  vonatkozásában  a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. 

27.11. A közbeszerzés az Európai Unióból származó forrásból támogatott-e: nem.

27.12. Árfolyam: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek  az ajánlattételi  felhívás  megküldésének napján érvényes,  Magyar
Nemzeti  Bank  által  meghatározott  devizaárfolyamokat  kell  alkalmaznia.  Az
ajánlattevőnek  a  referenciák  tekintetében  ugyanakkor  a  referencia  teljesítésének
napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia.

27.13. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban valamennyi, órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

27.14. Fordítás: a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. A
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

27.15. Új szolgáltatás  megrendelése: Ajánlatkérő  a  Kbt.  94.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjára
tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

28. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 

A megküldés napja: 2015. szeptember 1.

Jászkisér Város Önkormányzata 
ajánlatkérő képviseletében


