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Cegléd város zöldterület fenntartása 5 évre

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/121
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.10.19.
Iktatószám: 12508/2016
CPV Kód: 77310000-6
Ajánlatkérő: Cegléd Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Cegléd város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2016.11.24.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: helyi önkormányzati tevékenység

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név: Cegléd Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK01389

Postai cím: Kossuth tér 1.

Város: Cegléd

NUTS-kód: HU102

Postai irányítószám: 2700

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Üllei-Kovács Péter közbeszerzési referens

Telefon: +36 53511400-308

E-mail: ullei.peter@cegledph.hu

Fax: +36 53511406

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cegled.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.cegled.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
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 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.cegled.hu/?id=1 (URL)

 A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

x a fent említett cím

 másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikusan: (URL)

x a fent említett címre

 a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
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 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

x Regionális vagy helyi hatóság

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

 Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

x Egyéb tevékenység: helyi önkormányzati tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: Cegléd város zöldterület fenntartása 5 évre

Hivatkozási szám: 112/8674/2016

II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Cegléd város zöldterület fenntartása, valamint játszóterek karbantartása 5 évre vállalkozási szerződés
keretében

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 250086560 Pénznem: HUF
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem

Ajánlatok

 valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

 csak egy részre

nyújthatók be

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

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

II.2) Meghatározás

 

II.2.1)

Elnevezés: Cegléd város zöldterület fenntartása 5 évre

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 77313000-7
További tárgyak: 77340000-5

50870000-4
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU102 A teljesítés fő helyszíne: Cegléd város közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Cegléd város közigazgatási területén lévő parkok, zöldterületek fenntartása, tisztán tartási
munkái és a parkok területén található járdák, gyalogutak, utak hó eltakarítása és síkosság
mentesítése, valamint játszóterek karbantartása.
Összes terület 407 228 m2, zöldterület 381 249 m2, Fűvel borított terület 339 331 m2, burkolt
terület 36 447 m2, lombhullató fa 3 248 db, örökzöld fa 117 db, lombhullató cserje 1 970 db,
örökzöld növény 415 db, sövény 7 839 fm, virágágyás 956 m2, rózsa 799 m2, cserjével,
talajtakaróval borított terület 4 516 m2, egynyári virágpalánta 25 770 db, kétnyári virágpalánta 28
680 db, műkő virágtartó 305 db, oszlopos virágtartó 10 db, kandeláberen lévő virágtartó 60 db,
ívelt vas tartók virágcserepei 28 db, épület emeleti ablakaiban elhelyezett tartó 40 db, kézi
hulladékgyűjtő 152 db; 11 db játszótéren összesen 81 db játszóeszköz; téli hó eltakarítás és
síkosság mentesítés a burkolt területek (36 447 m2) 30 %-a (10 934 m2).
A megadott mennyiségektől + 5% eltérés lehetséges.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési biztosíték mértéke [Ft] 15
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x Költség kritérium – 1 2017. évre vállalt nettó (első évi) ajánlati ár [Ft] 60
2 Az első évet követően, a KSH által közzétett, ágazati éves infláció mértékéhez képest
biztosított árkedvezmény nagysága [% -ban] 25

 Ár – Súlyszám:

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

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 250086560 Pénznem: HUF

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

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

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: 2017/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

Felelős akkreditált közb. szaktanácsadó: Ecsedi János lajstromszáma:
00108.
A Kbt. 61.§ (4) bek. indoklás: Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel
arra, hogy a feladat összetett, egymásra épülő tevékenységekkel és felelősséggel, az a szerződés
teljesítésének gazdasági ésszerűségével ellentétes lenne. Ajánlatkérő a hatékony, felelős
gazdálkodás elve alapján jár el.

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

III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös 
ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, 
alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során 
következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). 
Igazolás módja: 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: formanyomtatvány) benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott 
alkalmassági követelményeknek. 
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 
formanyomtatvány benyújtásával a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § -ában meghatározottak 
szerinti módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. 
A kizáró okok igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. § (III. Fejezet) tartalmazza. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az 
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a 
Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő 
ezek elérhetőségét a formanyomtatványban megjelölte. 
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a 
kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok 
elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben, továbbá azt is fel kell 
tüntetniük, hogy az igazolások kiállítására mely szerv jogosult. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 
62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az 
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. 
A Kbt. 67. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn 
nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát 
benyújtani. 
A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó 
igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis 
alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának 
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt 
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
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megfelelést. 
Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: KR.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy 
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
A Kbt. 69. § (4) bek. szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak 
szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: 
G.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) pontja és a KR. 19.§ (1) bek. a) pontja alapján: valamennyi számlájára 
vonatkozó, számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás 
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatának eredeti vagy egyszerű másolati 
példányát, az alábbi kötelező tartalommal: 
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t, 
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, 
- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben volt-e sorbaállítás a 
pénzforgalmi számlaszám(ok)on, attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában mely pénzügyi 
intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. Olyan 
pénzforgalmi számla esetén, ami megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézményi igazolás, 
vagy erre vonatkozó kifejezett - cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó. 
G.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontjára tekintettel a KR.19. § (1) bek. b) pontja alapján csatolandó az 
ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása (ha a 
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által 
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése 
nem szükséges. 
KR. 19. § (2) bek. alapján, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
G.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a KR.19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolandó 
az ajánlattevő előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozata, 
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
G.4. Ajánlattevő a KR. 19. § (1) bek. d) pontja alapján mutassa be ajánlatában a közbeszerzési tárgya 
szerinti (zöldterület fenntartás, játszóterek karb.) tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás 
létét igazoló kötvény vagy fennállásáról szóló egyéb igazolás egyszerű másolatát, továbbá a 
felelősségbiztosítás ajánlattételi határidő napján való érvényessége igazolásához a díjfizetés



8

teljesítését igazoló dokumentum egyszerű másolati példányával. 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR. 19. § (3) bek. foglalt rendelkezésekre. 
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy
közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglaltaknak
megfelelően. 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglalt rendelkezésre.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G.1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha a
pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján bármely fizetési számláján az eljárás
megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben - a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti - sorbaállítás fordult elő.
G.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három
lezárt évre vonatkozó beszámolójának mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt.
A KR. 19. § (2) bek. értelmében - amennyiben a teljes előírt időszakra nem rendelkezik
beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - alkalmatlan az ajánlattevő, ha
a közbeszerzés tárgyából (zöldterület fenntartás, játszóterek karbantartása) származó árbevétele
nem éri el működésének ideje alatt a nettó 60.000.000,- Ft-ot.
G.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti év számtani átlagában a teljes -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 60.000.000,- Ft-ot, vagy
ugyanebben az időszakban a közbeszerzés tárgya (zöldterület fenntartás, játszóterek
karbantartása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a netto 50
millió Ft-ot.
G.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes - közbeszerzési tárgya szerinti
(zöldterület fenntartás, játszóterek karbantartása) tevékenységre vonatkozó -
felelősségbiztosítással, melynek kárfizetési limitje évente legalább 30.000.000,- Ft/év,
káreseményenként pedig legalább 10.000.000,- Ft/káresemény.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: KR.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy 
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
A Kbt. 69. § (4) bek. szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak 
szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: 
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek b) pontjára tekintettel a KR. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolandó az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, a 
közbeszerzés tárgykörébe tartozó szolgáltatásainak ismertetése. 
A referenciát a KR. 22. § (1) és (2) bek.-ben meghatározottak szerint kell igazolni. 
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a 
szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyiségi adatok és az ellenszolgáltatás 
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e.
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Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR. 22. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. 
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a KR. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján
csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolata. 
Csatolandó továbbá a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amiből az előírt
alkalmassági minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható. 
Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és abban
közreműködik, továbbá, hogy az alkalmassági minimumkövetelményként előírt gyakorlati idővel
rendelkezik. 
M.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a KR. 21. § (3) bek. i) pontja alapján csatolandó
a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása. 
Darabszám, műszaki paraméter megjelölésével, továbbá a rendelkezési jogosultságot igazoló
okirat(ok) (számla, eszköznyilvántartó lap, bérleti-, lízing-, előszerződés, forgalmi engedély)
egyszerű másolata. 
A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat,
amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. 
M.4. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a KR. 21. § (3) bek. h) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi
létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás. 
M.5. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a KR. 21. § (3) bek. c) és g) pontja alapján az MSZ EN ISO
14001:2005 környezetvédelmi vezetési rendszer és a zöldterület fenntartási tevékenységre
kiterjedő érvényes ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványa, vagy azzal
egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvány, illetőleg a KR. 24. § (3) és (4) bek. alapján az ezzel egyenértékű környezetvédelmi
követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását. (Ajánlatkérő
elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.) 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből legalább egy db, legalább 
24 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, legalább nettó 60 millió forint (30 millió forint/év) 
értékű, zöldterület-, játszótér fenntartására vonatkozó pozitív tartalmú (a teljesítés az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően történt) referenciamunkával, amely minimálisan tartalmazza az 
alábbiakban meghatározott nagyságrendű munkákat: 
a) zöldterület fenntartása (fűnyírás-kaszálás): 190.000 m2, 
b) egynyári és kétnyári növények kiültetése és gondozása: 27.000 db, 
c) téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés: 3.000 m2 
d) 6 db játszótér karbantartása 
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 
1 fő, minimum ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező kertészmérnök, 
1 fő, minimum ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező növényvédő szakmérnök, 
1 fő, minimum hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező kertész technikus, 
6 fő, minimum hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező kertész szakmunkás,
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1 fő, minimum hároméves szakmai gyakorlattal és fakitermelő (OKJ 31626201) képzettséggel
rendelkező szakember. 
M.3. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a munka elvégzéséhez
szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az alábbiak szerinti: 
a) minimum 2 db, minimum 20.000 m2/nap teljesítményű, minimum 180 cm vágószélességű,
önjáró fűnyíróval, 
b) minimum 1 db, minimum 25.000 m2/nap teljesítményű, önjáró lomb és kaszálékfelszedővel, 
c) minimum 10 db, 1,9 kW teljesítményű, robbanó motoros szegély- és bozótvágóval, 
d) minimum 2 db, 0,6 kW teljesítményű, robbanó motoros sövénynyíróval, amelyből az egyiknek a
vágópenge hossza legalább 80 cm, 
e) minimum 1 db, minimum 16 m emelőmagasságú kosaras gépjárművel, 
f) minimum 1 db, 1,3 kW teljesítményű motorfűrésszel, 
g) minimum 1 db, minimum 1 m3-es öntözőtartállyal felszerelt tehergépkocsival. 
h) minimum 1 db, minimum 45 cm vágószélességű önjáró gyűjtő rendszerű fűnyíróval, 
i) minimum 2 db, minimum 0,6 kW teljesítményű magassági ágvágóval 
M.4. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját
megelőző három naptári évre vonatkozóan, a három év átlagát tekintve legalább 10 fő éves átlagos
statisztikai létszámmal és legalább 1 fő vezető tisztségviselővel. 
M.5. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 és ISO 14001 vagy azzal
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, zöldterület fenntartási tevékenységre
kiterjedő, érvényes minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerrel vagy azokkal egyenértékű
minőségbiztosítási és környezetirányítási intézkedéseinek leírásával. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték mértéke bírálati szempont (min. 2 millió forint, max. 2,5 %), rendelkezésre 
bocsátás a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint. 
Hibás és késedelmes teljesítés esetén kötbér. 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számla benyújtása havonta, összege az éves díj 1/12 része. 
A számlák 30 napon belül kerülnek kifizetése, amennyiben nincs alvállalkozó a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 § (1) és (2) bekezdései szerint, valamint a Kbt. 135.§ (1); (5) és (6) 
bekezdései alapján történik. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés a Ptk. 6:130 § (1) és (2) 
bekezdése helyett a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik. Pénzneme: magyar forint (HUF). A fizetés 
feltétele a 20003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése, továbbá a 2011. évi CXCV. törvény 
41. § (6) bek. foglaltak.
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Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155 § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és 2016. évi
IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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

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

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

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

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

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2016/11/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

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

Dátum: (éééé/hh/nn)

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

HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2016/11/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 2700 Cegléd Kossuth tér 1. Közös
Önkormányzati Hivatal 2. emelet 209. számú szoba.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárással kapcsolatban ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 68.§-ában foglaltakra.
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni a bontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. szeptember

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

1. A Kbt. 39. § (1) bek. és a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumok 
elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és 
térítésmentesen hozzáférhető, bármely érdekelt gazdasági szereplő számára, a következő 
elektronikus elérhetőségen: 
http://kozbeszerzes.cegled.hu/?id=1 
A Közbeszerzési dokumentumok az alábbi adatok megadását követően tölthető le: a cég neve, 
levelezési címe, fax-, telefonszáma és e-mail címe. 
Ajánlatkérő a Kbt.57.§(2) bek. alapján előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési 
dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie, mely az eljárásban való részvétel 
feltétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az egyik ajánlattevő veszi át. 
2. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 2 millió forint. A bizt. 
teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben foglaltak szerint. Átutalás esetén Ajánlatkérő OTP Bank
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Nyrt.-nél vezetett 11742025-15394772-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az
átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az
ajánlathoz csatolni kell. Részletes előírások a közbeszerzési dokumentumokban. 
3. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők
valamelyike) csatolja az OHSAS 18001 (MSZ 28001), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer meglétét
igazoló, zöldterület, vagy parkfenntartási tevékenységre vonatkozó, érvényben lévő tanúsítványa
másolati példányát. 
4. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők
valamelyike) csatolja a 20 02 01 EWC kódszámú biológiailag lebomló hulladékra és a 20 02 02 EWC
kódszámú talaj és kövek hulladékra vonatkozó gyűjtési és szállítási tevékenységre vonatkozó
környezetvédelmi hatósági engedély másolati példányát. 
5. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról. 
6. Formai követelmények a benyújtandó ajánlattal összefüggésben, a közbeszerzési
dokumentumokban. 
7. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-ban foglaltak szerint. 
8. Hiánypótlás a Kbt.71.§(1) bek-e szerint teljes körben, Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§(6) bek.
szerinti korlátozást. 
9. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint. 
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében
meghatározottakhoz képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági feltételeket és igazolását. 
11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (9)]. 
12. Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai időzóna (CET) szerinti időpontok
irányadók. 
13. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5) bek-ben foglalt, a bírálat és értékelés speciális
sorrendjét. 
14. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó határa 1, felső határa 100 valamennyi részszempont esetén, Ajánlatkérő a 2017. évre vállalt
nettó (első évi) ajánlati ár értékelési szempont (Költség kritérium) esetében a fordított arányosítás
elvét alkalmazza egész számra kerekítve. 
A minőségi kritériumok, az első évet követően, a KSH által közzétett, ágazati éves infláció
mértékéhez képest biztosított árkedvezmény nagysága és a teljesítési biztosíték mértéke,
értékelési szempont ponthatárok közötti pontszámok kiosztása egyenes arányosítással, egész
számra kerekítve történik. 
15. A jelen ajánlati felhívás IV.2.6) pontja esetében ajánlatkérő az 1 hónapon 30 napot ért,
figyelemmel a Kbt.81.§(11) bek-e. 
16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat
tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám
korlátozás).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
szerint

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

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/10/14 (éééé/hh/nn)

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

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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