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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
a) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):  

Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata 

Postai cím: Zrínyi Miklós utca 4. 

Város/Község Lenti Postai irányítószám:8960 Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Bekk Noémi titkársági csoportvezető 

Telefon: +36 92553911 

E-mail: titkarsag@lenti.hu Fax: +36 92553957 

Honlap címe: www.lenti.hu  
 
Ajánlatkér ő nevében eljáró: 

Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda  

Postai cím: Jókai utca 22. fszt. 2. 

Város/Község: Szekszárd Postai irányítószám: 7100 Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Bakó Zoltán Telefon: +36 74510225 

E-mail: deakugyvediiroda@tolna.net Fax: +36 74510224 

 
b) A közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. 112. §(1) bekezdés b) pontja és Kbt. 113.§ (1) be-
kezdése alapján összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nyílt eljárást kíván lefolytatni, 
mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt.  
 
A Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti előzetes tájékoztató közzétételének a napja: 2016. nov-
ember 2. 
 
c) A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:  
 
A közbeszerzési dokumentumok (a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, nyilatkozat 
minták, a szerződéstervezet, és a közbeszerzés mennyisége) a jelen felhívás megküldésével egy-
idejűleg elérhetők ajánlatkérő honlapján az alábbi címen: 
http://www.lenti.hu/index.php?nyelv=hu&aktiv=kozbeszerzesi_eljarasok 
 
Egyebekben ajánlatkérő nevében eljáró a felhívás megküldésével együtt ezeket a dokumentu-
mokat megküldi az ajánlattevőknek elektronikus formában is (e-mailben).  
 
d) Az adott közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:  
 
Lenti város közigazgatási területén működő és lezárt köztemetők fenntartási és üzemeltetési 
feladatainak ellátása kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében 
 
CPV kódok:   
98370000-7 Temetési és azzal kapcsolatos szolgáltatások 
98371000-4 Temetési szolgáltatások 
98371110-8 Temetői szolgáltatások 
98371111-5 Temető-karbantartási szolgáltatások 
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Mennyiség:  
 
Lenti Város Önkormányzata tulajdonában lévő működő és lezárt köztemetők fenntartási és üze-
meltetési feladatainak ellátása kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében 5 éves időtartamra 
az alábbi helyszíneken: 

• Lenti központi temető (0219/1 hrsz.): 32.464 m2  
• Lenti 0217 hrsz.: 851 m2 (lezárt temető) 
• Lenti Kegyeleti Park (971 hrsz.): 10.809 m2 
• Lentikápolna (0326 hrsz.): 7490 m2 
• Bárszentmihályfa - Mihályfai temető (0445 hrsz.): 7522 m2 
• Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0420 hrsz.): 2479 m2 (lezárt temető) 
• Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0424 hrsz.): 2959 m2 
• Mumor (2239 hrsz.): 4461 m2 
• Lentiszombathely (3584 hrsz.): 10024 m2 
• Máhomfa (0642 hrsz.): 5747 m2 
• Máhomfa (0669 hrsz.): 2331 m2 (lezárt temető) 

Összesen: 87.137 m2. 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbe-
szerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ 
(4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely 
európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabvá-
nyokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánláso-
kat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesít-
ményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő 
módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, 
illetve funkcionális követelményeknek. 
 
e) A szerződés meghatározása: Lenti város közigazgatási területén működő és lezárt közteme-
tők fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátása kegyeleti közszolgáltatási szerződés kereté-
ben 
 
f) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus 
árlejtés alkalmazására sor kerül -e; Nem kerül sor. 
 
g) A szerződés időtartama: 60 hónap.  
Kezdés 2017/01/01 (év/hó/nap) - Befejezés 2021/12/31 (év/hó/nap)  
 
h) A teljesítés helye: Lenti 0217, 0219/1, 971, 0326, 0420, 0424, 0445, 2239, 3584, 0642, 0669 
hrsz. 
NUTS-kód HU 223 
 
i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatko-
zás:  
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesí-
tés igazolást követően havonta egyenlő részletekben nyújthat be számlát a tárgyhónapot követő 
hó 15. napig. A díj összegét az ajánlatkérő havonta egyenlíti ki utólag, számla alapján, az ajánlat-
kérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla 
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ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül figyelemmel a vonatkozó jogsza-
bályi rendelkezésekre: Kbt. 135.§ (1), (5)-(6), (11) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén 
Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7), Kbt. 135. § (1); (6); (11); a Kbt. 136. § (1) a) és b) a 
Ptk. 6:130. §. (1)-(2) 6:155.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.  
 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi kifizetés vonatkozásában az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni, a nyertes ajánlattevőnek is. 

 
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jo-
gosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételek-
nek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköte-
les jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (1); (6); (11); a Kbt. 136. § (1) a) és b); a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) 6:155.§ (1).  
 
Az ajánlattétel és a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. 
 
j) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 
Az ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.  
 
k) A rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: Részajánlat nem tehető. 
 
ka) Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy va-
lamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni: - 
 
kb) Tájékoztatás arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződés-
részek száma:- 
 
kc) A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait; A beszerzés tárgya egy és osztha-
tatlan közszolgáltatás, így a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása gazdaságilag ész-
szerűtlen. 
 
l) Az ajánlatok értékelési szempontja: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési 
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek jelen felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő 
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben to-
vábbi minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.  
 
Az ellenszolgáltatásra vonatkozó előírások és szabályok 
 
Az ajánlattevőknek az ellenszolgáltatás összegét egy évre vonatkozóan kell megadnia (Ft/év for-
mátumban). Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze és a Kbt. 
szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja. 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés időtartama alatt az ajánlattevőnek 
évente egyszer, az adott naptári év első napjával lehetősége van az előző évhez képest áremelést 
érvényesíteni, legfeljebb a KSH szerinti infláció mértékével. 
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Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 
vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. 
 
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő 
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti az I. 
osztályú teljesítési kötelezettség alól. 
 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában 
és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
 
Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 
is csak ez lehet. 
 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogad-
hatatlan az Ajánlatkérő számára. 
 
m) A kizáró okok 
 
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meg-
határozott kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
Nem lehet továbbá az eljárásban ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazo-
lásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kizáró 
okok hatálya alá tartozik. 
 
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmas-
ság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott 
kizáró okok az eljárás során következnek be. 
 
Az igazolás módja:  
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbe-
szerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. 
§-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell. (lásd nyi-
latkozat mintákat) 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbe-
szerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. 
§-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás, az erről szóló nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.  
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont tekintetében nem kell igazolást- nyilatkozatot benyújtani, a ki-
záró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi. 
 
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem 
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-d), g)-m) pontjai szerinti ki-
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záró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és/vagy az alkalmasság igazolására a kizáró okok hatálya 
alá tartozó gazdasági szereplőt.  
 
A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 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 finan-
szírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiak-
ban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált va-
lamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatko-
zatot 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. 
 
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
 
Ajánlatkérő a 321/2015. ( X.30.) sz. Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továb-
bá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  
 
Az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat jelen eljárás vonatkozásában 
szükséges az ajánlattevőnek megtennie és a nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás megküldését 
megelőző keltezésűek. 
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt ön-
tisztázás lehetőségére.  
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
n) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, a meg-
követelt igazolási mód: 
 
1./ A felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés te-
kintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az al-
kalmassági követelményeknek megfelel! (lásd nyilatkozat minták) 
 
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követel-
mények teljesítésére vonatkozóan a felhívásban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánla-
tok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani. 
 
Egyebekben az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) be-
kezdés (i) pontjában foglaltakra is. 
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Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésé-
nek napját megelőző napra. 
 
2./ Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek 
(azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gaz-
dasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel 
meg.) (Kbt. 65.§ (6)-(11) bekezdésében írtak szerint.) 
  
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függet-
lenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelmé-
nyeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik.  
 
A műszaki-szakmai alkalmasság esetén csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartal-
mazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendel-
kezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásá-
hoz felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlat-
tevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 
GAZDASÁGI - PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS IGAZOLÁSI 
MÓDOK:  
 
KÖVETELMÉNYEK:  
 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha: 
 
P/1. A mérleg szerinti eredménye a felhívás megküldését megelőző három üzleti év tekintetében 
egynél több évben volt negatív. 

 
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik P.1 pont szerinti mérleggel az ajánlatkérő által előírt 
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmas, ha a működési 
ideje óta eltelt időszakban a közbeszerzés tárgyából (temetőfenntartás, -üzemeltetés) származó 
nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 20.000.000 Ft-ot.  
 
P/2. Ha a felhívás megküldésnek napját megelőző három lezárt üzleti évben vagy ha tevékenysé-
gét nem folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a közbe-
szerzés tárgya szerinti (temetőfenntartás, -üzemeltetés) - általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevétele nem éri el a nettó 20.000.000 forintot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak 
(lásd nyilatkozat mintákat), vagy a felhívás megküldésnek napját megelőző három évben (vagy 
amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét) a teljes nettó árbevétele nem éri el a beszerzés 
becsült értékét.  
 
IGAZOLÁS  
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Az alkalmasság igazolására – az Ajánlatkérő külön felhívására - Ajánlattevő csatolja az alábbi 
iratokat, nyilatkozatokat: 

P/1. A felhívás megküldését megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje 
számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolójából a mérleg, attól függően, 
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 
adatok rendelkezésre állnak.  

Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő, beszámoló közzétételét, beszámoló 
benyújtása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban 
utalni kell, továbbá az ajánlattevő nyilatkozzon a mérleg szerinti eredményére a felhívás megkül-
dését megelőző üzleti év tekintetében. 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet szerinti 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megta-
lálható beszámoló benyújtása nem szükséges. 

Az utolsó három év, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás megküldé-
sétől számított elmúlt három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” 
szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti az ajánlatkérő. 

P/2. Az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó nettó árbe-
vételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.  

Amennyiben az ajánlattevő három évnél rövidebb ideje működik, úgy a működésének megkezdé-
se óta eltelt időszakból származó árbevételéről csatolja a nyilatkozatot.  

Ha az ajánlattevő P.1 és P.2 pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formá-
ban működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtá-
sa nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumen-
tummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájé-
koztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekinteté-
ben a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékozta-
tást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
 
Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 
adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elér-
hető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában 
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők 
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban 
erre a körülményre már az egységes európai közbeszerzési dokumentációban, amennyiben annak 
megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, 
hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás 
esetén, hogy mi az elérési út. 
 
MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS IGAZOLÁ SI MÓ-
DOK:  
 
KÖVETELMÉNYEK:  
 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha: 
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M./1. Az eljárást megindító felhívás megküldésétől - visszafelé számított három évben (2013. 
november 24.- 2016. november 24.) teljesített összesen 30.000 m² területet elérő, köztemető fenn-
tartására és üzemeltetésére vonatkozó referenciával. 
 
IGAZOLÁSOK:  
 
Az alkalmasság igazolására – az Ajánlatkérő külön felhívására - az ajánlattevő mutassa be, 
illetve csatolja: 

M./1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban végzett legjelentő-
sebb köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó referenciáit kell ismertetnie. Az M/1. 
pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelését a 321/1015. 
(X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell iga-
zolni.  

A nyilatkozatnak legalább tartalmaznia kell:  
• a szolgáltatás-nyújtás kezdő és befejező időpontját (vagy annak megjelölését, hogy a nyi-

latkozat kiállításának időpontjában még folyik a szolgáltatásnyújtás),  
• a szerződést kötő másik fél megnevezését,  
• a szolgáltatás tárgyát olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható 

legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés, 
• a szerződést kötő másik fél részéről információt adó személy nevét, telefonszámát.  
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően tör-

tént-e. 
 
Ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizo-
nyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő 
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve 
az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a lete-
lepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegy-
zék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre már az egységes európai közbe-
szerzési dokumentációban, amennyiben annak megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt 
külön nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyil-
vántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út. 
 
o) Az ajánlattételi határidő: 2016. december 5. 12:00 óra.  
 
p) Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:   
 
Cím: Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. 
 
A benyújtás módja: Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, a megadott címre, közvet-
lenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.  
  
q) Az ajánlattétel nyelve: ajánlat csak Magyar nyelven tehető. Az ajánlatot magyar nyelven kell 
beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven 
történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Aján-
latkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem 
fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem 
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magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csa-
tolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét az Ajánlattevő cégszerű 
aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokirat-
nak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül, amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei 
fennállnak. 
 
r ) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 
 
Az ajánlatok felbontásának helye: Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. 
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2016. december 5. 12:00 óra. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatáro-
zottak. 
 
s) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejárát követő 30 nap.  
 
t)Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: Az Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati 
biztosíték nyújtását. 
 
u) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: - 
 
v) Európai Uniós programra vonatkozó utalás:- 
 
z) Az ajánlattételhez szükséges egyéb információk: 
 
1./ Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 8.30–17.00 
óráig (pénteki napokon 8.30-16.00 óráig) lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártá-
nak napján az ajánlatoknak 12 óra 00 percig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén 
az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattevőknek az ajánlattételi 
határidő lejártának napján 12 óra 00 percig be kell érkeznie a felhívásban megjelölt szobába. Az 
ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni! 
 
Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy (1) eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatkérő 
előírja, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 1 db elektronikus másolati példány 
benyújtását is (CD-n vagy DVD-n.)  
 
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és össze kell kötni, vagy 
fűzni. Amennyiben az ajánlatban javítást hajtottak végre, azt a cégszerű aláírással kell ellátni.  
 
Az ajánlatot lezárt borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani. A borítékon, (csomagon) 
minimum az eljárás rövid tárgyát „Lenti város közigazgatási területén működő és lezárt 
köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátása kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
keretében” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható” feliratot kell feltüntetni.  
 
Ha az ajánlatot tartalmazó boríték, vagy csomag nincs megfelelően megcímezve, akkor az 
Ajánlatkér ő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő 
továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 
 
2./ Az ajánlatkérő a következő szerződéses biztosítékok vállalását írja elő:  
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Meghiúsulási kötbér: Amennyiben ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti vala-
mely a feladatok körébe tartozó kötelezettségét, meghiúsulási kötbért köteles fizetni ajánlatkérő 
részére. Mértéke: a szerződés - áfa nélkül számított – éves értékének 10 %-a.  

Az Üzemeltető mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesíti 
valamely a feladatok körébe tartozó kötelezettségét, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni aján-
latkérő részére. Mértéke: a szerződés - áfa nélkül számított – éves értékének 0,1%-a. 

Az Üzemeltető mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

3./ Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (lásd nyilatkozat mintákat, nemlegesség 
esetén is, a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra, azaz 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 igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvál-
lalkozókat. 

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattev ők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlat-
tevők) saját teljesítésének arányát, azaz a szerződés legalább 50%-át a nyertes ajánlatte-
vő(k)nek kell teljesíteni! 
 
A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérő-
nek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - 
ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelen-
téssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró 
okok hatálya alatt.  
 
4./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan (Kbt. 66.§ (2) bekezdése) (lásd nyilatkozat mintákat),  
 
5./ Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint, mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 
(Kbt. 66.§ (4) bekezdése). (lásd nyilatkozat mintákat) 
 
6./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). Közös ajánlattétel 
esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a 
közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.  
 
A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 
- a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlatte-
vők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, aki korlátozás nélkül jogosult valamennyi 
közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban megte-
hető jognyilatkozatok tekintetében; 
- a külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést köve-
tően a kifizetés megtörténhet; 
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- valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szük-
séges munkák megvalósításáért; 
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága 
vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 
 
A közös ajánlattevők közötti megállapodást csatolni kell az ajánlathoz.  
 
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tar-
talmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájé-
koztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kéré-
se esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívá-
sát a megállapodásban megjelölt képviselőnek küldi meg! 
 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdasági társaság 
létrehozását. 
 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 
változás nem következhet be. 
 
7./ Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére egyéb sze-
mélyt képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen személy meghatalmazásá-
nak eredeti példányát. 
 
8./ A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása 
alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.  
 
Az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat) eredeti példányban kell az ajánlatba becsatolni.  
 
Az ajánlat egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat ("Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan") eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia.  
 
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is köteles elfogadni. 
 
9./ Az ajánlattevő a felhívásban, valamint a mellékleteiben foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet, kizárólag az Ajánlatkérő nevében eljáró Deák 
Ügyvédi Irodánál, az a) pontban meghatározott elérhetőségeken faxon (74/510-224), fokozott 
biztonságú elektronikus aláírás használata esetén e-mail formájában 
(deakugyvediiroda@tolna.net) vagy postai levél formájában (7100 Szekszárd, Jókai u. 22.) 
(Kbt. 41.§).  
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A kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdések mellett az okiratban meg kell jelölni a 
kapcsolattartó személyét, fax számát és e-mail címét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró a 
válaszokat megküldheti!  
 
Az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon fel kell tüntetni 
az eljárás rövid megnevezését („Lenti Város Önkormányzata – kegyeleti közszolgáltatás”).  
 
Kérjük a Tisztelt Ajánlattev őket, hogy a kérdéseket ezzel egyidejűleg – a könnyebb 
megválaszolhatóság érdekében – elektronikusan, szerkeszthető formában is juttassák el a 
deakugyvediiroda@tolna.net e-mail címre is.  
 
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőn belül kell 
megadni. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az 
Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kérdések 
megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kérdések esetében az ajánlatkérő a Kbt. 56. 
§ (3) bekezdésére tekintettel dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg, vagy a Kbt. 114.§ (6) alapján 
alkalmazza a Kbt. 52.§ (3) bekezdését és meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt. 
  
10./ Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax vagy email-elérhetőséget adjon 
meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas, és hogy a szervezeti 
egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. Az eljárás bármely 
szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra és/vagy email címére megküldött 
bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az Ajánlatte-
vő, illetőleg valamennyi közös Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
 
Amennyiben a fentiek ellenére az Ajánlattevő olyan telefax elérhetőséget ad meg, amely vala-
mely, a fogadó (Ajánlattevői) oldal hibája miatt nem érhető el, vagy a készülék nem képes a kül-
dendő üzenet fogadására, az Ajánlattevő részére a küldendő dokumentumokat, kiegészítő vála-
szok elektronikus úton (fokozott biztonságú elektronikus aláírással) kerülnek megküldésre! Ha e-
mail elérhetőség sem került megadásra, vagy az üzenet nem kézbesíthető vagy egyéb, a címzett 
által nem fogadott, fogadható (pl. szabadság miatt) jelzéssel érkezik vissza, akkor a dokumentu-
mok, kiegészítő tájékoztatás postai úton kerül megküldésre! Ebben az esetben az Ajánlattevő 
jogszerűen nem kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérő formáját. 
 
11./ ./ Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLII törvény 41.§ -a alapján az írásbeli kapcsolattartásnak alábbi formák felelnek meg: 

- postai vagy közvetlen kézbesítés; 
- fax; 
- elektronikus úton (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a 

törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő 
elektronikus dokumentumba foglalt formában) 
 
Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak és kizárólag a hivatkozott jogszabályi helynek meg-
felelő formában tett nyilatkozatokat tudja elfogadni!  
 
12./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a hiánypótlások teljesítése során a 
Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltakkal az Ajánlatkérő élni kíván, azaz ha a hiánypótlás benyúj-
tása során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljá-
rásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, az ajánlatkérő 
nem rendel el újabb hiánypótlást. 
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13./ A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a kör-
nyezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy köte-
lezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédel-
mi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a 
neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat az alábbi-
ak: 
 
Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
8960 Lenti, Templom tér 11. 
Tel.: 92/551-035, fax: 92/551-034 
E-mail: zalammklenti@lab.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társa-
dalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság,  
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Tel.: 06-1-795-54-78 
E-mail: 
tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Főosztály  
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. 
Tel.: 92/549-190, fax: 92/318-443 
E-mail: titkarsag.zala@nydr.antsz.hu 
 
NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósá-
ga 
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 2.  
Tel.: 92/505-600, fax: 92/505-605 
E-mail: zalaavig@nav.gov.hu 
 

Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (4) bekezdése szerint a 
Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg 
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabály-
ok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környe-
zetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.  
 
Az ajánlatkérő nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az 
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent 
a hivatkozott követelményeknek. 
 
14./ Jelen eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek 
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte.  
 
Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküld-
te, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, ugyanakkor jogosultak közösen ajánlatot tenni, 
olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 
 
15./ Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az aján-
lattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki 
illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban álla-
pította meg.  
 
16./ Az ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakkal, mely szerint: "Az aján-
latkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok 
bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az 
ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legked-
vezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekinteté-
ben végzi el a bírálatot." A Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására tekintettel kife-
jezetten felhívja ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a figyelmen kívül hagyott aján-
latok esetében ajánlatkérő nem alkalmazza a hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba 
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javítása intézményét, tekintettel arra, hogy a figyelmen kívül hagyott ajánlatok esetében ajánlat-
kérő semmilyen értékelési, bírálati cselekményt nem végez. 
 
s) Egyéb információk: 

− A szerződéskötési moratórium időtartama: az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés meg-
küldését követő 10 nap. 

− Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzések-
ről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának mód-
járól szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak. 

 
t) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. november 24. 
 
Mellékletek: elektronikus úton megküldésre kerülnek és a honlapról is elérhetőek a felhívás meg-
küldésétől:  
1. számú: Nyilatkozatminták 
2. számú: Szerződéstervezet 
3. számú: A közbeszerzés mennyisége 
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