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I .  A J Á N L A T I  F E L H Í V Á S  
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Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 

 

 

 

Ajánlati/részvételi felhívás 

2014/24/EU irányelv 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

 

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

Hivatalos név: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Nemzeti azonosítószám: 2 

AK15840 

Postai cím: Teve u. 4-6. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1139 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Szabó Attila István Telefon: +36 1 469-2718 

E-mail: szaboai@kr.police.hu Fax: +36 1 460-7182 

Internetcím(ek) 

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

A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

I.2) Közös közbeszerzés  

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: 

 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://kba.kozbeszerzes.hu (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) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikusan: (URL) 

◯ a fent említett címre 

X a következő címre: (adjon meg másik címet) 1145 Budapest, Róna u. 124. fszt. 15. iroda 

 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) 

 

http://simap.ted.europa.eu/
mailto:szaboai@kr.police.hu
http://www.police.hu/
http://kba.kozbeszerzes.hu/
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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 

X Közrend és biztonság 

◯ Környezetvédelem 

◯ Gazdasági és pénzügyek 

◯ Egészségügy 

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

◯ Szociális védelem 

◯ Szabadidő, kultúra és vallás 

◯ Oktatás 

◯ Egyéb tevékenység: 

 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 12 Rendőrkapitányságának és a 

hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 egyéb épületnek a 

takarítása” 

Hivatkozási szám: 

29022/1175/2016. ált. 

II.1.2) Fő CPV-kód: 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás ◯ Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: 

Vállalkozási szerződés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK) 12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 

Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 egyéb épületnek a takarítása tárgyában, 36 hónap időtartamban, az alábbi 14 

ajánlati részre bontva: 

1. Budaörs Rendőrkapitányság és környéke 

2. Cegléd Rendőrkapitányság és környéke 

3. Dabas Rendőrkapitányság és környéke 

4. Dunakeszi Rendőrkapitányság és környéke 

5. Érd Rendőrkapitányság és környéke 

6. Gödöllő Rendőrkapitányság és környéke 

7. Monor Rendőrkapitányság és környéke 

8. Nagykáta Rendőrkapitányság és környéke 

9. Nagykőrös Rendőrkapitányság és környéke 

10. Ráckeve Rendőrkapitányság és környéke 

11. Szentendre Rendőrkapitányság és környéke 

12. Dunaharaszti és környéke 

13. Vác Rendőrkapitányság és környéke 

14. PMRFK Budapesti objektumai 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2 

Érték áfa nélkül: [134 745 642] Pénznem: [H][U][F] 

(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 
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A beszerzés részekből áll X igen ◯ nem 

Ajánlatok X 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 1 

II.2.1) Elnevezés: Budaörs Rendőrkapitányság és környéke objektumok épülettakarítása 

munkái2 

Rész száma: 1. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Budaörs Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 3199 m2-en, az 

alábbi címeken: 

- 2040 Budaörs, Szabadság út 160. 

- 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. 

- 2085 Pilisvörösvár, Fő út 62. 

- 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 112. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 11 826 705 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 
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A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció helye és időpontja: Budaörs Rendőrkapitányság, 2040 Budaörs, Szabadság út 160., kezdési 

időpontja 2016.08.22 1130 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Cegléd Rendőrkapitányság és környéke objektumok épülettakarítása 

munkái2 

Rész száma: 2. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Cegléd Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 3483 m2-en, az 

alábbi címeken: 

- 2700 Cegléd, Rákóczi u. 22-24. 

- 2730 Albertirsa, Irsai K. u. 2. 

- 2740 Abony, Ceglédi út 1. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 
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Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 15 513 378 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció helye és időpontja: Cegléd Rendőrkapitányság, 2700 Cegléd, Rákóczi u. 22-24., kezdési 

időpontja 2016.08.23. 1130 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Dabas Rendőrkapitányság és környéke objektumok épülettakarítása 

munkái2 

Rész száma: 3. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Dabas Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 2139 m2-en, az alábbi 

címeken: 
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- 2370 Dabas, Szent István tér 1. 

- 2370 Dabas, Bartók Béla u. 98. 

- 2377 Örkény, Kossuth L. u. 2. 

- 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. út 26. 

- 2367 Újhartyán, Újlengyeli út 1/b. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 5 839 089 Ft 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 
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tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Dabas Rendőrkapitányság, 2370 Dabas, Szent István tér 1. kezdési időpont 

2016.08.26. 1130 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Dunakeszi Rendőrkapitányság és környéke objektumok épülettakarítása 

munkái2 

Rész száma: 4. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Dunakeszi Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 3744 m2-en, az 

alábbi címeken: 

- 2120 Dunakeszi, Tábor utca 2-4. 

- 2120 Dunakeszi, Tábor utca 2-4. 

- Dunakeszi (külterület) 0109/61 

- 2154 Fót, Vörösmaty tér 11.  

- 2131 Göd, Pesti u. 60. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 17 291 652 Ft 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Dunakeszi Rendőrkaptányság, 2120 Dunakeszi, Tábor utca 2-4. kezdési 

időpontja: 2016.08.24. 1130 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Érd Rendőrkapitányság és környéke objektumok épülettakarítása 

munkái2 

Rész száma: 5. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Érd Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 1783 m2-en, az alábbi 

címeken: 

- 2030 Érd, Felső út 4-6. 

- 2049 Diósd, Sashegyi út Hrsz: 2515 

- 2440 Százhalombatta, Madách u. 22. 

- 2461 Tárnok, Rákóczi út 150. 

- 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zs. u. 8. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 
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 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: 5 660 070 Ft 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Érdi Rendőrkapitányság, 2030 Érd, Felső út 4-6., kezdési időpontja: 2016.08.22. 

900 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Gödöllő Rendőrkapitányság és környéke objektumok épülettakarítása 

munkái2 

Rész száma: 6. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Gödöllő Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 3772 m2-en, az 

alábbi címeken: 

- 2100 Gödöllő, Petőfi u. 6-10. 

- 2100 Gödöllő, Haraszti út 2. 
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- 2170 Aszód, Pesti út 5-7. 

- 2118 Dány, Pesti út 2/c. 

- 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 3/A. 

- 2119 Pécel, Kossuth tér 1. 

- 2112 Veresegyház, Petőfi u. 3. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 16 571 394 Ft 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 
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tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Gödöllő Rendőrkapitányság, 2100 Gödöllő, Petőfi u. 6-10., kezdési időpontja: 

2016.09.05. 900 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Monor Rendőrkapitányság és környéke objektumok épülettakarítása 

munkái2 

Rész száma: 7. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Monor Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 2428 m2-en, az alábbi 

címeken: 

- 2200 Monor, Kossuth L. u. 86. 

- 2200 Monor, Attila u. 3. 

- 2230 Gyömrő, Szent István u. 33. 

- 2234 Maglód, Fő út 23. 

- 2721 Pilis, Luther tér 12. 

- 2225 Üllő, Templom tér 1. 

- 2220 Vecsés, Fő u. 58. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 9 390 183 Ft 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 
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A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Monor Rendőrkapitányság, 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., kezdési időpont: 

2016.08.25 1130 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Nagykáta Rendőrkapitányság és környéke objektumok épülettakarítása 

munkái2 

Rész száma: 8. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Nagykáta Rendőrkapitányság és környéke objektumokon heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 1343 m2-en, az alábbi 

címeken: 

- 2760 Nagykáta, Szabadság tér 17. 

- 2241 Sülysáp, Malom u. 1. 

- 2251 Tápiószecső, Deák, F. u. 27. 

- 2766 Tápiószele, Rákóczi u. 30. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 
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Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 4 569 081 Ft 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Nagykáta Rendőrkapitányság, 2760 Nagykáta, Szabadság tér 17., kezdési 

időpont: 2016.08.23 900 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Nagykőrös Rendőrkapitányság és környéke objektumok 

épülettakarítása munkái2 

Rész száma: 9. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Nagykőrös Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 1121 m2-en, az 

alábbi címen: 
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- 2750 Nagykőrös, Kecskeméti u. 4. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 3 707 196 Ft 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Nagykőrös Rendőrkapitányság, 2750 Nagykőrös, Kecskeméti u. 4., kezdési 

időpont: 2016.08.23. 1400 
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II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Ráckeve Rendőrkapitányság és környéke objektumok épülettakarítása 

munkái2 

Rész száma: 10. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Ráckeve Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 1336 m2-en, az 

alábbi címeken: 

- 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 22. 

- 2300 Ráckeve, Vásártér 7. 

- 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 217. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 5 416 593 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Ráckeve Rendőrkapitányság, 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 22., kezdési időpont: 

2016.08.26. 900 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Szentendre Rendőrkapitányság és környéke objektumok 

épülettakarítása munkái2 

Rész száma: 11. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Szentendre Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 3064 m2-en, az 

alábbi címeken: 

- 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6.  

- 2011 Budakalász, Szent István tér 1. 

- 2013 Pomáz, Tas u. 10. 

- 2021 Tahitótfalu, Béke u. 16. 

- 2025 Visegrád, Fő út 57. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

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

meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 
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Érték áfa nélkül: 11 098 377 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Szentendre Rendőrkapitányság, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6., kezdési 

időpont: 2016.08.24. 900 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Dunaharaszti és környéke objektumok épülettakarítása munkái2 Rész száma: 12. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Dunaharaszti és környéke objektumokon heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 638 m2-en, az alábbi címeken: 

- 2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. 24. 

- 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza u.5/1.  

- 2316 Tököl, Fő u. 121. 

- 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 16 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 
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II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 2 386 120 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Dunaharaszti Rendőrőrs, 2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. 24., kezdési időpont: 

2016.08.25. 900 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Vác Rendőrkapitányság és környéke objektumok épülettakarítása Rész száma: 13. 
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munkái2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Vác Rendőrkapitányság és környéke objektumokon napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 1838 m2-en, az alábbi 

címeken: 

- 2600 VÁC, Zrínyi u. 7. 

- 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 65. 

- 2621 Verőce, Árpád u. 21. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 6 004 095 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X nem        Opciók ismertetése: 
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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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: Vác Rendőrkapitányság, 2600 Vác, Zrínyi u. 7., kezdési időpont: 2016.09.05 

1400 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: PMRFK budapesti objektumainak épülettakarítása munkái2 Rész száma: 14. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 90911200-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: Pest megye 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

PMRFK budapesti objektumaiban napi, heti és nagytakarítási munkák elvégzése összesen 1331 m2-en, az alábbi címeken: 

- 1142 Budapest, XIV. Öv utca 214. 

- 1077 Budapest, VII. Kis Diófa u. 7-9. 

- 1133 Budapest, XIII. Garam u. 19. 

A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli 

foglalkoztatottak száma, amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő) – Súlyszám 5 

Jelen értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló 

vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár – Súlyszám: 21 

Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) - Súlyszám: 95 

 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: 8 598 768 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 
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vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ 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: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X 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 ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Az ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal - valamennyi a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel közösen 

tartott - helyszíni szemlével egybekötött konzultációra van lehetőség. 

A helyszíni bejárás és konzultáció időpontja, helye: PMRFK Öv u-i telephely, Budapest XIV. Öv utca 214., kezdési időpont: 

2016.08.22. 1400 

 

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

 

III.1) Részvételi feltételek 

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, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 

aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, 

illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 63. § (1) bekezdésben foglalt 

kizáró okok hatálya alatt áll. 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. 

A megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének és a Kbt. 63. § (1) 

bekezdés a) - d) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési 

Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja. A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő 

felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltése és a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján történő igazolások benyújtása 

tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában előírtakra. 

 a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. és 9. §-ban 

meghatározottak szerint kell benyújtania. 

 a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. és 11. §-ban 

foglaltak szerint kell benyújtania. 
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Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), 

h), j), I), n) és p) pontjában, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) - d) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn 

nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. 

Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 

62. § és 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet III. Fejezet 10. § gb) pontjában meghatározottak szerint. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet III. Fejezet 10. § gc) pontjában meghatározottak szerint. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében  

 a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem 

szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást; 

 a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a 

kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az 

ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az 

Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez 

adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmények kapcsán, hogy Ajánlattevőnek 

ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által 

meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus 

formában rendelkezésre bocsát. A jelen pont szerinti alkalmasságra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges 

benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentum kitöltése és a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján történő igazolások benyújtása tekintetében a Kbt. 

62. § (1) bekezdés i) pontjában előírtakra. 

A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az ajánlattevőnek 

csatolnia kell nyilatkozatát az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó teljes és a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi 

adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az igazolás tekintetében ajánlattevő legyen figyelemmel a 321/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglalt esetleges kötelezettségére. 

Az alkalmasság minimum követelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre 

(amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) vonatkozóan a teljes, továbbá 

a közbeszerzés tárgyából (épületek takarítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a vizsgált 

időtartamban összesen nem éri el, az ajánlattevő által megajánlott ajánlati rész tekintetében az alábbi értékeket: 

- 1., 11., 12. részek esetében, részenként 8 000 000,- Ft, 

- 2., 4., 6. részek esetében, részenként 11 000 000,- Ft, 

- 3., 5., 10., 13., 14. részek esetében, részenként 4 000 000,- Ft, 

- 7. rész esetében, részenként 7 000 000,- Ft, 

- 8., 9. részek esetében, részenként 2 500 000,- Ft 

Amennyiben a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele összesen eléri a 70 000 000,- Ft-ot, a megajánlott részek számától 

függetlenül, ajánlattevő jelen pont szerint alkalmasnak minősül. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében 

foglaltak szerint. Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet, a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően. 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények kapcsán, hogy Ajánlattevőnek 

ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által 

meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus 
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formában rendelkezésre bocsát. A jelen pont szerinti alkalmasságra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges 

benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentum kitöltése és a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján történő igazolások benyújtása tekintetében a Kbt. 

62. § (1) bekezdés i) pontjában előírtakra. 

A Kbt. 65. § (1) bekezdés (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni 

kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az 

ismertetést a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben előírt módon kell teljesíteni. Az igazolásnak, vagy nyilatkozatnak tartalmaznia 

kell legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, a teljesítés igazolásában a szerződést kötő másik fél 

által résztvevő személy nevét és elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy 

a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Az alkalmasság minimum követelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított három évben nem rendelkezik, az általa megajánlott részenként, a megajánlott részre vonatkozóan: 

- 1., 11., 12. részek esetében, részenként 8 000 000,- Ft, 

- 2., 4., 6. részek esetében, részenként 11 000 000,- Ft, 

- 3., 5., 10., 13., 14. részek esetében, részenként 4 000 000,- Ft, 

- 7. rész esetében, részenként 7 000 000,- Ft, 

- 8., 9. részek esetében, részenként 2 500 000,- Ft 

értékben, legalább 1 db középületben vagy irodaépületben szerződésszerűen teljesített takarítási feladatainak szerződéses 

referenciájával. Amennyiben a referenciák összesített értéke eléri, vagy meghaladja a nettó 70 000 000,- Ft-ot, a megajánlott részek 

számától függetlenül, ajánlattevő jelen pont szerint alkalmasnak minősül. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében 

foglaltak szerint. Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet, a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően. 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 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 2 

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: 

Alábbi előírások valamennyi részre vonatkoznak: 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a vállalkozói díj kifizetésének teljesítése a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérő szabályokat alkalmaz, melyek a közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre 

bocsátott szerződéstervezetben kerülnek kifejtésre. 

Ajánlattevő a teljesítés során, a teljesítése ellenértékéről havonta nyújthat be számlát. A számla kifizetése során alkalmazásra kerül 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 36/A.§ (1) bekezdése. 

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a Kbt. előírása szerint és minden rész esetében alkalmazza a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) 

bekezdéseiben előírtakat. 

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Késedelmi kötbér, hibás teljesítés kötbére, meghiúsulási kötbér.  

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 
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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: 2 [   ] 

 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 X igen ◯ nem 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 
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IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: (06/10/2016) Helyi idő: (11:00) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [HU] [  ] 1 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

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

vagy Az időtartam hónapban: [2] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: (06/10/2016) Helyi idő: (11:00)     Hely: 1145 Budapest, XIV. Róna u. 124. Irodaépület fszt. 18. (Tárgyaló) 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kbt. 68. § (3) alapján az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek 

jelen. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű X igen ◯ nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019.05. 2 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

 A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3) További információk: 2 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes 

szigorú karakter korlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk 

teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek meghatározásra. 

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton - a regisztrálási adatok 

megkérésének kivételével - korlátlanul és teljes körűen, valamint térítésmentesen hozzáférhetővé teszi a Közbeszerzési Hatóság által 

fenntartott Közbeszerzési Adatbázisban (KBA). Ajánlattétel érdekében a közbeszerzési dokumentumokat tartalmazó titkosított 

fájlcsomagnak a KBA-ból történő letöltését követően ajánlattevő köteles haladéktalanul megküldeni az ugyanott letölthető 

regisztrációs lapot teljes körűen kitöltve és a cégjegyzésre jogosult aláírásával ellátva, elektronikus levélben, vagy telefaxon, a 

szaboai@kr.police.hu e-mailre, vagy a +36 1 460-7182 telefax számra. Ajánlatkérő ennek alapján a közbeszerzési dokumentumokat 

tartalmazó fájlcsomaghoz hozzáférés érdekében megküldi ajánlattevő részére a titkosítást feloldó jelszót. 

2. A közbeszerzési dokumentum átvétele az ajánlattétel feltétele. 

3. A dokumentáció közvetlen megküldése igényelhető a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztályán. 

Fax: +36 1 460-7182, e-mail: szaboai@kr.police.hu elérhetőségen. A dokumentáció igénylésekor meg kell adni a következő 

adatokat: dokumentáció megküldését igénylő neve, székhelyének címe, adószáma, telefon- és faxszáma valamint email címe, 

továbbá a kapcsolattartó személy neve és elérhetőségei. 

4. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték és egyéb biztosítékok nyújtását nem írja elő. 

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen a Kbt. 66. § (2) és a (4) bekezdéseiben előírt nyilatkozatokat. 
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6. A gazdasági szereplő ajánlatában köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés tekintetében, a Kbt. 67. § (1) bekezdés előírásának megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba 

foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat - az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum formanyomtatvány - IV. részében szereplő részletes információk megadását. 

7. Az ajánlatot egy példányban, írásban és lezártan, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton 

kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő kéri továbbá az ajánlatot 1 db „.pdf” formátumban rögzített 

elektronikus példányban CD-n vagy DVD-n benyújtani. 

8. A minősített ajánlattevőnek külön a 315/2015 (X.30) Korm. rendelet szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés b) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a 315/2015 (X.30) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése 

alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg A minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia 

a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek tekintetében. 

9. Ajánlatkérő a közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár 

el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli. 

10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlatevőnek az 

ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

11. Jelen ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor 

hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a hatályos Ptk. 

előírásai irányadóak. 

12. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Bereczki Balázs (lajstrom száma: 00599) 

 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593 

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2 

Hivatalos név:  

Postai cím:  

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

A Kbt. 148. § szerint: 

(3) A kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, 

a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon 

belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. 

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a 115. § szerinti eljárás esetén a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 

tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától 

számított öt napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. 

(5) Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban 

az - adott esetben módosított - ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik napig lehet kérelmet benyújtani, de ha a (3) 

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/
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vagy (4) bekezdés szerinti határidő ennél később jár le, akkor a kérelmező a (3) és (4) bekezdés szerinti időpontig jogosult kérelmet 

előterjeszteni. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával 

kapcsolatban az ajánlatkérő a saját jogsértésével szemben az ajánlatokról készített írásbeli összegezés megküldéséig jogosult 

kérelmet előterjeszteni. 

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé) 

 

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 

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/


 

31. oldal, összesen: 88 

I I .  Ú T M U T A T Ó  

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1.1. Ajánlattevő részéről tilos az ajánlati dokumentáció harmadik félnek történő 

továbbadása, továbbá tilos a dokumentáció közzététele, és a jelen közbeszerzési eljáráson kívüli 

egyéb felhasználása.  

1.2. Az ajánlattevő a Kbt. 36. § (1) bekezdése szerint jelen közbeszerzési eljárásban 

ugyanazon rész tekintetében nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, más 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő 

szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 

1.3. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, 

valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve 

a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az 

üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 

hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 

gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 

amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 

miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 

indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

1.4. Kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint ajánlattevő - a megfelelő 

ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban 

(ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban ajánlatkérőtől írásban (levélben és/vagy telefaxon, 

továbbá ezen kívül e-mailben, szerkeszthető formátumban) kérhet az alábbi címen: 

 Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály  

 Cím: 1145 Budapest, Róna utca 124.,  

 Postacím: címen. 1903 Budapest, Pf. 314 

 Faxszám: +36 1 460 7182 

 E-mail cím: szaboai@kr.police.hu 

1.5. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napig küldi meg 

ajánlatkérő. 

1.6. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

minden nyilatkozattétel írásban történik. Az ajánlatkérő visszautasít minden, egyéb úton 

történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. 

2. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

2.1. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az ajánlatot 

nem módosítható, vírusmentes, pdf. formátumban, a tételes árajánlatot excel formátumban 

elektronikus adathordozón (pl: CD) is csatolni kell a papíralapon benyújtott ajánlat eredeti 

példányához mellékelve. A tételes árajánlatot az adathordozón szerkeszthető formában is 

rendelkezésre kell bocsátani. 

2.2. Az ajánlat eredeti példányát géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, 

és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan 

személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak. 

(Cégszerű aláírásnak nem minősül a nyilatkozatnak az aláírás-bélyegzővel történő ellátása.)  

2.3. Az ajánlatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy 

számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. 

mailto:szaboai@kr.police.hu
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Folyamatosan, 1-től kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő sorrendben 

haladva (1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum esetében az egész számok 

előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, ahol a nulla darabszáma 

nem kötött). 

2.4. A „nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi 

lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat 

cseréljenek, vagy pótoljanak.  

2.5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál 

is kézjeggyel kell ellátni. 

2.6. A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: 

Ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi tag) 

neve és székhelye 

Ajánlat  

„A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 12 RENDŐRKAPITÁNYSÁGÁNAK ÉS A HOZZÁJUK 

TARTOZÓ 36 RENDŐRŐRSNEK, 4 AUTÓPÁLYA ALOSZTÁLYNAK, VALAMINT 6 EGYÉB ÉPÜLETNEK A 

TAKARÍTÁSA” 

Budapest, XIV. Róna utca 124., fszt. 15. számú iroda 

Ajánlattételi határidő: 2016. október 6. 1100 óra 

Közbeszerzési ajánlat! Címzettnek kézbesíteni! 

Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! 

2.7. Amennyiben az ajánlat nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az 

ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.  

3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 

3.1. Az ajánlatokat a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kell az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.  

3.2. Ajánlattevőnek ajánlatát az alábbi címre és határidőre kell benyújtania az alábbiak 

szerint. 

A bontást megelőzően H-CS: 800-1500 óráig, P: 800-1200, az ajánlatok bontásának napján 800-1100 

óráig a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (1145 Budapest, 

Róna utca 124., fszt. 15. számú iroda) címen. 

3.3. Az ajánlat benyújtásának határideje és a bontás kezdési időpontja: 2016. október 6. 

1100 óra. 

3.4. A postai úton feladott ajánlatok ajánlattételi határidőre történő beérkezésének, illetve 

az ajánlat elvesztésének kockázata az ajánlattevőt terheli. 

3.5. Az ajánlat személyes benyújtása esetén Ajánlatkérő kéri figyelembe venni az 

objektumba való bejutás és adminisztráció időigényét. A késedelmesen benyújtott ajánlat esetén 

erre való hivatkozást Ajánlatkérő nem fogad el. 

3.6. Tájékoztatjuk az ajánlattevőt, hogy a Kormány az 1584/2014. (X. 16.) Korm. 

határozatában döntött az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról, mely által 
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a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) részére postai úton benyújtott iratok a KEKKH 

Kormányzati Érkeztető Központjában történő leválogatás után kerülnek átadásra. Kérjük, postai 

küldemények esetén szíveskedjenek a borítékon - a többi kritériumon felül - a következő 

feliratot feltüntetni: KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS IRAT! 

4. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

4.1. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg az 

ajánlatkérő. 

4.2. A Kbt. 68. § (3) alapján az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, 

valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 

4.3. A bontáson – a felolvasólap adatai alapján - ismertetésre kerülnek a Kbt. 68. § (4) 

bekezdése szerint az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint az értékelési 

szempontok alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok. 

4.4. Ha a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti - jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését 

követően ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy betekinthessen a 66. § (5) bekezdése szerinti 

felolvasólapba. 

4.5. Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről ajánlatkérő 

jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 

ajánlattevőnek. 

5. AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE 

5.1. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdés alapján megvizsgálja, hogy az egyes ajánlatok 

megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek 

5.2. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során, szükség szerint a Kbt. 71.-72. § szerint bírálati 

cselekményeket is elvégzi. 

5.3. Az ajánlatok értékelése tekintetében az eljárást megindító felhívás II.2.5) pontjainak 

kiegészítése érdekében az alábbiakban jelöli meg Ajánlatkérő az értékelési szempontokat, 

amely minden ajánlati rész esetében azonos: 

1. értékelési részszempont: Összesített nettó ajánlati ár 36 hónapra (nettó HUF) 

Súlyszám: 95 

2. értékelési részszempont: A teljesítés megkezdése során a teljesítés érdekében 

bevonásra kerülő munkanélküli, vagy tartósan munkanélküli foglalkoztatottak száma, 

amely szám a szerződés teljesítése során mindvégig változatlan marad. (fő). Jelen 

értékelési szempont tekintetében az 1 főnél kisebb megajánlott létszámot tartalmazó 

ajánlat érvénytelen, a 4 főt megajánló vagy azt meghaladó mértékű ajánlatok 

egységesen a maximális pontszámot kapják. 

Súlyszám 5 

Mindkét részszempont esetében csak pozitív egész szám ajánlható. 

Az 1. értékelési részszempont esetében: 

Értékelés során kiosztható pontszámok: 1-10 pont között 

Értékelés módszere:  
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Az Ajánlatkérő az 1. részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi, a 

Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója alapján az alábbi 

képlet alkalmazásával. 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

Ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 

Pmax: a pontskála felső határa (10), 

Pmin: a pontskála alsó határa (1), 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

A 2. értékelési részszempont esetében: 

Értékelés során kiosztható pontszámok: 1-10 pont között 

Értékelés módszere:  

Az Ajánlatkérő a 2. részszempont értékelését az egyenes arányosítás módszerével végzi, a 

Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója alapján az alábbi 

képlet alkalmazásával. 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

Ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 

Pmax: a pontskála felső határa (10), 

Pmin: a pontskála alsó határa (1), 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

A részszempontok esetében, az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot 

kap. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, 

majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. 

A súlyszámmal szorzott pontértékek összeadódnak, ez az összeg adja az ajánlattevő 

összesített pontszámát. Azonos összesített pontszámok esetén ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) 

bekezdését alkalmazza. 

Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a 

maximális pontot kapja. 

A 2. értékelési szempont tekintetében munkanélküli – és egyben a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 59/B § alapján 

álláskereső - az a személy aki: 

o a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 

o oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi 

nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, 

o az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével 

munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, 

o elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, 

o és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 
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Tartósan munkanélküli (tartósan álláskereső) az a személy, akit a foglalkoztatási szerv a 

kedvezményezett foglalkoztatását megelőző 275 napon belül 183 napig álláskeresőként 

tartott nyilván. 

6. HELYSZÍNI BEJÁRÁS 

6.1. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a munkavégzés helyszíneinek megtekintésére az 

eljárást megindító hirdetmény II.2.14). pontjaiban előírtak szerint. 

7. KAPCSOLATTARTÁS, HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS 

7.1. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, a Kbt. 71. § szerint 

biztosítja a hiánypótlást. 

7.2. Ha ajánlatkérő a hiánypótlás körébe eső hiányt állapít meg, a hiánypótlási felhívásban 

pontosan megjelölt hiányokról, egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes 

ajánlattevőt. 

7.3. Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan 

gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a 

62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás 

alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő 

kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén 

más gazdasági szereplő megnevezésére. 

7.4. Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a 71. 

§ (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, 

az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel 

hiánypótlásra. 

7.5. A 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha az 

ajánlattevő a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben 

teljesítette, Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati jelentkezési példányt (példányokat) veheti 

figyelembe az elbírálás során. 

7.6. A Kbt. 56. § (1) szerint bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési 

eljárásban ajánlattevő lehet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 

írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 

7.7. Az eljárás során valamennyi – az ajánlat kivételével -, az ajánlattevő által készített és 

ajánlatkérő részére írásban, telefaxon (+36 1 460-7182 számra vagy postán) megküldött iratot - 

nem módosítható, vírusmentes, PDF formátumban (szkennelve) - egy időben meg kell küldeni a 

szaboai@kr.police.hu e-mail címre is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 

kiegészítő tájékoztatás kérését szerkeszthető elektronikus formában is kéri megküldeni 

ugyanerre az e-mail címre. 

7.8. Az ajánlatkérő által küldött valamennyi hivatalos (telefax, vagy e-mail) értesítést - 

külön kérés nélkül is - írásban telefaxon, (06-1/460-7182 számra) vagy a szaboai@kr.police.hu 

e-mail címre vissza kell igazolni. 

7.9. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a kapcsolattartásra jogosult személyt és 

ennek a személynek az e-mail és/vagy telefax elérhetőségét. E személy részére megküldött 

bármely irat, nyilatkozat a megküldést követően kézbesítettnek minősül. 

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

mailto:szaboai@kr.police.hu
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8.1. A Kbt. 81. § (11) bekezdése A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az 

ajánlattételi határidő lejártától kötve van.  

8.2. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 (hatvan) nap (a közbeszerzési eljárást külön 

jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le.)  

9. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 

9.1. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését követően írásbeli összegezést 

készít és azt minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton 

megküldi. 

10. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

10.1. Ajánlattevő ajánlattételének megkönnyítése érdekében a dokumentáció tartalmaz egyes 

formanyomtatványokat/mellékleteket, amelyek használata javasolt. A nyilatkozatokat kitöltve, 

cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazottja által aláírva kell az ajánlattevőnek ajánlatában 

elhelyeznie. 

10.2. Kizáró okok: 

10.2.1. A kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmasság igazolásához szükséges iratok és 

nyilatkozatok benyújtása az eljárást megindító felhívás III.1.1) pontjában megadottak szerint. 

10.2.2. Ajánlattevő az ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági 

feltételeknek való megfelelés tekintetében, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti, egységes 

európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. 

10.2.3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában 

rendelkezésre bocsátja jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum 

mintáját, amelyet ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági feltételeknek 

való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § szerint benyújtandó nyilatkozatként 

alkalmazhatnak. 

10.2.4. Ajánlatkérő a bírálat során az ajánlatok benyújtását követően a Kbt. 67. § (1) bekezdés 

szerint benyújtott nyilatkozat alapján ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet szerinti igazolásokat a bírálat során csak az 

értékelési szempontok szerint legkedvezőbbnek tekinthető, és az azt követő második 

legkedvezőbb ajánlattevők részéről kéri benyújtani a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdésnek 

megfelelően. 

10.3. A kereskedelmi ajánlat (Kereskedelmi ártáblázat) tartalmazza az alábbiakat: 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve: 

Címe/székhelye: 

A kereskedelmi ajánlatot ajánlattevőnek az ajánlat részeként papír alapon és PDF, 

valamint excel formátumban is be kell nyújtania! 

Ajánlattevő csatolja be ajánlatába a dokumentáció részeként kiadott „Kereskedelmi 

ajánlat” xls. táblázatot kitöltve, cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazottja által 

aláírva, továbbá excel formátumban is az elektronikusan benyújtott ajánlat 

mellékleteként. 

10.4. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására megkövetelt iratok, nyilatkozatok: 

10.4.1. Az eljárást megindító felhívás III.2.2) pontjában részletezettek szerint. 
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10.4.2. Ajánlattevő az ajánlatában köteles a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeknek 

való megfelelés tekintetében, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti, egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. 

10.4.3. Ajánlatkérő a bírálat során az ajánlatok benyújtását követően a Kbt. 67. § (1) bekezdés 

szerint benyújtott nyilatkozat alapján ellenőrzi a pénzügyi és gazdasági alkalmasságnak való 

megfelelést. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. fejezet 4. pont szerinti 

igazolásokat a bírálat során csak az értékelési szempontok szerint legkedvezőbbnek 

tekinthető, és az azt követő második legkedvezőbb ajánlattevőktől kéri benyújtani a Kbt. 69. 

§ (4) és (6) bekezdésnek megfelelően. 

10.5. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására megkövetelt iratok, nyilatkozatok: 

10.5.1. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) pontjában részletezettek szerint. 

10.5.2. Ajánlattevő az ajánlatában köteles a műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

feltételeknek való megfelelés tekintetében, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti, egységes 

európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. 

10.5.3. Ajánlatkérő a bírálat során az ajánlatok benyújtását követően a Kbt. 67. § (1) bekezdés 

szerint benyújtott nyilatkozat alapján ellenőrzi a műszaki, illetve a szakmai alkalmasságnak 

való megfelelést. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. fejezet 5. pont szerinti 

igazolásokat a bírálat során csak az értékelési szempontok szerint legkedvezőbbnek 

tekinthető, és az azt követő második legkedvezőbb ajánlattevőktől kéri benyújtani a Kbt. 69. 

§ (4) és (6) bekezdésnek megfelelően. 

10.6. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok: 

10.6.1. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdés 

szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, 

vagy arra is támaszkodik. Nyilatkozat benyújtása nemleges tartalommal is szükséges. 

10.6.2. Amennyiben ajánlattevő, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a műszaki és szakmai 

alkalmasság igazolása érdekében más szervezet, vagy személy kapacitásaira támaszkodik, 

abban az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

vagy személy olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

10.6.3. A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti esetben az ajánlatban csatolni kell a 

Nyilatkozatminták 16. sz. melléklete szerinti dokumentumot. 

10.6.4. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 

módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, amelynek során 

az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67. § 

(1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, amelyben a kizáró okok fenn nem állára vonatkozó és az 

általa igazolt alkalmassági követelményekre vonatkozó részeket köteles kitölteni. A 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti igazolások benyújtására Ajánlatkérő a bírálat 

során csak az értékelési szempontok szerint legkedvezőbbnek tekinthető, és az azt követő 

második legkedvezőbb ajánlattevőktől kéri benyújtani a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdésnek 

megfelelően, amelynek során az érintett ajánlattevő részére kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet részéről is be kell nyújtani az általa igazolt alkalmasságra vonatkozóan előírt 

igazolásokat. 

10.6.5. Ajánlattevői nyilatkozat a felhasználásra kerülő fertőtlenítő és tisztítószerekre 

vonatkozóan. 
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10.6.6. Ajánlattevői nyilatkozat a teljesítésben résztvevő dolgozók ellenőrzésére vonatkozóan. 

10.6.7. Ajánlattevői nyilatkozat a munkavédelmi és biztonságtechnikai eszközökről 

10.6.8. Ajánlattevői nyilatkozat fordításról (adott esetben). 

10.6.9. Aláírási címpéldány vagy aláírás minta. 

10.6.10. Ajánlatkérő nyilatkozatot kér mellékelni az adathordozón és a papír alapon benyújtott 

ajánlat tartalmának egyezőségére vonatkozóan. 

11. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

11.1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen a Kbt. 66. § (2) bekezdésben előírtak szerint 

az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

11.2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) 

bekezdése szerinti információkat. 

11.3. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdésnek megfelelően, meg kell jelölni a 

közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni, továbbá a megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.  

11.4. 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, a kizáró okok fenn nem állása 

tekintetében, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az általa 

igazolt alkalmassági követelmény tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon 

kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

11.5. Az ajánlatnak, a Kbt. 66. § (4) bekezdésében előírtak szerint, tartalmaznia kell az 

ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis, vagy középvállalkozásnak minősülnek-e. 

11.6. Az ajánlatnak, a Kbt. 67. § (4) bekezdésében előírtak szerint, tartalmaznia kell az 

ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az 

eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

11.7. Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását 

írta elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 

benyújtható. Az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 

66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányként kell tartalmaznia.  

11.8. Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat illetve azok értékét külföldi 

pénznemben történő megadás esetén forintra számolja át, referencia esetén a teljesítés napján 

érvényes, az árbevétel esetén az üzleti év mérlegforduló napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 

honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. 

11.9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem 

rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 

korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 

tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

11.10. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett, a 

Kbt. 66. § (4) bekezdésében előírtak szerint, nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 
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11.11. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során figyelemmel kell lennie a 

szolgáltatás környezetközpontú teljesítésére. 

11.12. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzés eredményeként nem köthető 

érvényes szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, ill. 

a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet 

nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja 

szerinti átlátható szervezetnek, amelyre vonatkozó nyilatkozat benyújtásához ajánlatkérő 

nyilatkozatmintát biztosít. 

11.13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során fenntartja a jogot, hogy a rendőrségi 

objektumokba történő beléptetéshez a nyertes ajánlattevő alkalmazottait ellenőrzés alá vonja. 

Nyertes ajánlattevő köteles átadni - objektumba történő első belépési szándékot megelőzően – 

az alkalmazottak nevét, valamint a szállítás során használt gépjárművek típusát és forgalmi 

rendszámát az Ajánlatkérőnek írásban megküldeni. Az Ajánlatkérő a megküldött adatok alapján 

engedélyt állít ki a belépéshez. 

11.14. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára 

vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - mivel az összegezésben Ajánlatkérő meg kívánja 

nevezni - és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy 

költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha 

az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az 

értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép. 

11.15. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

Ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 

11.16. Attól függetlenül, hogy ajánlattevő több ajánlati részre is benyújtja ajánlatát, az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatot – az összes érintett 

ajánlati rész megjelölésével – egy közös dokumentumban is benyújthatja, amennyiben az 

alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó részekben ajánlati részek szerint 

csoportosítva adja meg a szükséges igazolt adatokat. 

11.17. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X. 30.) Korm. 

rendelet 13. §-a alapján az ajánlatevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 

11.18. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az 

eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel – miután őt az ajánlatok elbírálásáról 

szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést. 

11.19. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők 

tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a 

jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében 

felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a 

Közbeszerzési Dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 

amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás 

során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § 

(4) bekezdés szerinti követelményeknek. 
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11.20. Ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy a szolgáltatás teljesítésében csak hatósági 

bizonyítvánnyal rendelkezők vehetnek részt. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell 

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő és az általa a teljesítésbe bevonni kívánt 

alvállalkozó(k) a szerződés teljesítésébe csak bejegyzés nélküli hatósági erkölcsi 

bizonyítvánnyal rendelkező személyeket fognak bevonni. A teljesítésbe bevonni kívánt 

személyek erkölcsi bizonyítványát a nyertes ajánlattevőnek a teljesítés megkezdése előtt át kell 

adnia Ajánlatkérő részére. 

11.21. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során fenntartja a jogot, hogy a rendőrségi 

objektumokba történő beléptetéshez a nyertes ajánlattevő alkalmazottait ellenőrzés alá vonja. 

Nyertes ajánlattevő köteles átadni a szolgáltatást végző személyek adatait (név, anyja neve, 

születési hely és idő, személyi igazolvány szám, pontos állandó lakcím), valamint írásbeli 

nyilatkozataikat arról, hogy személyi adataiknak a bűnügyi nyilvántartásban történő 

ellenőriztetéséhez hozzájárulnak. 

11.22. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, a közös ajánlattevők kötelesek 

maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

képviselőt az ajánlatban megjelölni. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az 

ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

11.23. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve 

a Kbt. 35. § (2) bekezdése nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 

eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, 

kapcsolattartó feltüntetésével) a felolvasólapon. Közös ajánlattétel esetén a közös 

ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös 

ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbi kötelező elemeket: 

a) közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, 

b) az ajánlat aláírása módjának ismertetését, 

c) a részesedés mértékének feltüntetését, 

d) a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az 

ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban, 

e) a képviselő megnevezését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve, 

f) az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, 

g) az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket: 

- az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő 

megnevezésével), 

- amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők 

megnevezésével), 

- és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak 

szerződést kötni. 

h) azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi 

kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, 

i) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 

illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. 



 

41. oldal, összesen: 88 

11.24. Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után 

nem változhat. 

11.25. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

11.26. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie. 

11.27. Az ajánlat nyelve: magyar 

11.28. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítása 

elfogadható, amely esetben is szükséges az ajánlattevő nyilatkozata a lefordított 

dokumentumoknak a fordítással való teljes egyezéséről. 

11.29. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania nyilatkozatát, a teljesítés során felhasznált 

fertőtlenítő és takarítószerekre, a teljesítésben közreműködők adatainak ellenőrzésére, továbbá a 

teljesítés során általa biztosított munkaruházatra, munka- és biztonságvédelmi eszközökre 

vonatkozóan. 

11.30. Az eljárást megindító felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései, és végrehatási 

rendeletei szerint kell eljárni. 

12. TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 73.§ (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

12.1. A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve Ajánlatkérő ezúton 

tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményekről, vonatkozó kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás: 

12.2. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Zöld szám: +36-80-204-264 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

12.3. Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 

Székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 

Tel.: +36-1- 299-9090 

Fax: +36-1- 299-9093 

Honlap: www.ommf.gov.hu 

12.4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

E-mail: hivatal@mbfh.hu 

Honlap: www.mbfh.hu 

12.5. Nemzetgazdasági Minisztérium 

http://www.antsz.hu/
http://www.ommf.gov.hu/
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.mbfh.hu/
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Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 

Telefonszám:06-1-795-1400 

Telefax: 06-1-795-0716 

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

12.6. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.  

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  

Tel.: +36-1-303-9300  

Fax: +36-1-210-4255 

Honlap: www.munka.hu 

12.7. A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az 

alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei 

Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 

Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap 

„Elérhetőségek” Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és 

tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az 

érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik 

teljesítésében. 

12.7.1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Bajcsy-

Zsilinszky krt. 2., telefon: 06-76-500-670, fax: 06-76-500-797, e-mail: bacsk-kh-

mmszsz-mv@ommf.gov.hu; bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.2. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 46., 

telefon: 06-72-518-841, fax:06-72-539-099, e-mail: baranya-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége ( 4024 Debrecen, Piac u. 42-

48., telefon: 06-52-417-340, fax: 06-52-451-063, e-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu web: 

http://www.nmh.gov.hu) 

12.7.4. Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (1132 Budapest, Visegrádi u. 

49., postacím:1438 Budapest Pf. 520., telefon: 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-

mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.5. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., Postacím: 

1381 Budapest, Pf: 1265., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1- 236-3999, E-mail: pest-kh-

mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.6. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (9022 Győr, 

Gárdonyi Géza u. 7., Postacím: 9001 Győr, Pf. 601., tel: 06-96-512-960, fax: 06-96-

315-788, E-mail: gyorms-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, gyorms-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.munka.hu/
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12.7.7. Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége (9700 Szombathely, Vízöntő u. 7., Postacím: 

9701 Szombathely, Pf. 69., tel: 06-94-513-720, fax: 06-94-513-735, E-mail: vas-kh-

mmszsz-mu@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.8. Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17., 

Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 291., tel: 06-92-549-375, fax: 06-92-549-278, E-

mail: zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.9. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás 

kir. krt. 6., Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-

316-577, E-mail: fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, fejer-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.10. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (2800 Tatabánya, 

Bárdos László u. 2., Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 1288., tel: 06-34-512-372, 06-34-

512-373, fax: 06-34-512-377, E-mail: komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 

komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.11. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi u. 5., 

Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 390. , tel: 06-88-564-730, fax: 06-88-563-500, E-mail: 

veszprem-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.12. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Damjanich u. 

11-15., Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 365., tel: 06-82-529-699, fax: 06-82-529-691, 

E-mail: somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.13. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli 

Gyula u. 2., Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 470., tel: 06-74-529-782, fax: 06-74-528-

127, E-mail: tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.14. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, 

Mindszent tér 1. , Postacím: 3501 Miskolc Pf. 173. , tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-

500-580, E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.15. Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 1., 

Postacím: 3301 Eger, Pf. 133., tel: 06-36-512-090, fax: 06-36-512-091, E-mail: heves-

kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.16. Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 

1., 3101 Salgótarján, Pf. 7., tel: 06-32-520-450, fax: 06-32-520-453, E-mail: nograd-

kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.17. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (5000 Szolnok, 

Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 52., tel: 06-56-510-

840, fax: 06-56-510-848, E-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu)  
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12.7.18. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, 

Hősök tere 9., Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 421., tel: 06-42-407-511, fax: 06-42-

407-484, E-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.19. Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Haán Lajos 

u. 3. , Postacím: 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3., tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-

529-465, E-mail: bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.7.20. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (6726 Szeged, Derkovits fasor 

7-11., Postacím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., tel: 06-62-554-098, fax: 06-62-

554-098, E-mail: csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, csongrad-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

12.8. Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek 

Tel.: 06-80/204-292 

és információs elektronikus postacímén: 

E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu
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I I I .  S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T  

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

tervezet 

 

amely létrejött egyrészről  

 

a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

 

Képviseli: Dr. Mihály István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei 

rendőrfőkapitány 

Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 

Adószám: 15720120-2-51 

Számlaszám:   MÁK 10023002-01451478  

 

másrészről  

 

a ……………………, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

 

Képviseli:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel. 

 

 

1. Preambulum 

A felek jelen szerződés tartalmát „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 12 

Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, 

valamint 6 egyéb épületnek a takarítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során a 2016 …………...-

én -…./20. számon közzétett ajánlati felhívás, dokumentáció, valamint a 

Vállalkozó.................20....-én benyújtott ajánlata alapján állapították meg. A közbeszerzési eljárás 

dokumentációja és a nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Vállalkozó jogosult a Megrendelővel a szerződést 

megkötni Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján. 

2. Szerződés tárgya 

A Vállalkozó jelen szerződés rendelkezései szerint elvégzi a …………………….. (rész 

megnevezése) takarítását. 

3. A szerződés hatálya 

Jelen szerződés hatálya a szerződés aláírásától számított 36 hónapig tart. 

4. Minőség, szabványosság 
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A szerződés keretében elvégzett szolgáltatásoknak meg kell felelniük az ajánlati felhívásban, a 

dokumentációban meghatározott, valamint a nyertes ajánlatban garantált követelményeknek, 

valamint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.  

5. Ellenőrzések és vizsgálatok 

5.1 Mindazon eljárások és vizsgálatok tartoznak ide, amelyek megállapítják, hogy szolgáltatás 

színvonala megfelel-e a szerződés 4. pontjában megfogalmazott követelményeknek. 

 

5.2 A Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll - akár naponta - megvizsgálni a 

szolgáltatást, az alkalmazott eszközöket és egyéb anyagokat, hogy ez megfelel-e a 

szerződésben, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek. 

5.3 Amennyiben a szolgáltatás során felhasznált termékek és az alkalmazott technológia nem 

felelnek meg a műszaki feltételeknek, úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja és a 

Vállalkozó köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy a technológia megfeleljen a 

műszaki feltételeknek. 

5.4 A hibás teljesítés megszüntetése érdekében végzett intézkedés költsége a Vállalkozót terheli. 

6. Szerződéses okmányok és információk felhasználása 

6.1 A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a Szerződés nyilvános, tartalma közérdekű 

adatnak minősül, kivéve a Kbt. 44. §-a és a Ptk. 2:47.§-a szerinti Vállalkozó által üzleti 

titokká nyilvánított adatait. 

A költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) 

Kormányhatározat 3. pontja szerint jelen vállalkozás szerződés tekintetében az Állami 

Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultsággal 

rendelkezik. 

6.2 A Szerződő Felek a szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységük 

során a tudomásukra jutott információkat, adatokat bizalmasan kezelik.  

A munkákban közvetlenül résztvevő személyeknek, a Vállalkozó alkalmazottai és 

megbízottjai felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lennie és ez csak olyan 

mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül 

szükséges. 

6.3 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. 

törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek 

minősül. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a 

Megrendelő jelen szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került 

sor – a szerződéstől eláll. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a szereződés hatálya alatt 

átlátható szervezeti minőségben változás következne be, arról Megrendelőt írásban 

haladéktalanul tájékoztatja. 

7. Szabadalmi jogok 

A Vállalkozó köteles a szolgáltatásnak vagy ahhoz használt eszközöknek, annak bármely részének 

a Megrendelő országában történő felhasználása során felmerülő szabadalmi, védjegy, ipari 

mintaoltalmi vagy egyéb jogok megsértéséből adódó és harmadik személy által támasztott 

kártérítési igény esetén helytállni. 

8. A felek szolgáltatásai és kötelezettségei 

8.1 A Vállalkozó szolgáltatásai és kötelezettségei: 



 

47. oldal, összesen: 88 

a) Vállalkozó fő kötelezettsége kiterjed a szerződés tárgyában, illetve a dokumentációban 

rögzített szolgáltatások folyamatos nyújtására, és az ehhez szükséges feltételrendszer 

biztosítására. 

b) Vállalkozó köteles a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy a 

Megrendelőt egyéb okból fenyegető személyi sérülés, vagy egyéb kár veszélyének 

elhárításához megtenni a szükséges elsődleges intézkedéseket.  

c) Vállalkozó köteles a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő által írásban 

rögzített reklamációk esetén a megjelölt hiányosságot haladéktalanul megszüntetni. 

d) Az objektumaiba való beléptetéshez az első belépést megelőzően legalább 3 munkanappal 

rendelkezésre bocsátja a feladatok végrehajtásában közreműködő dolgozók adatait, 

nyilatkozatukat az adatok ellenőrizhetőségéről. A szerződés ideje alatt bekövetkezett 

minden változást legalább 5 munkanapon belül bejelent Megrendelő részére.  

e) A munkaterület átvétele során kidolgozza az egyes objektumok takarítási ütemtervét 

(konkrétan leírva, hogy egy adott épületben melyik napokon hány órától hány óráig történik 

a takarítás), melyhez megfelelő dolgozói létszámot biztosít, a Megrendelővel jóváhagyatja, 

valamint egy példányt a rendelkezésére bocsát. 

f) Vállalkozó a szolgáltatás elvégzését kizárólag saját vagy alvállalkozó alkalmazottaival 

végeztetheti.  

g) Megrendelő jogosult a Vállalkozót, illetve esetleges alvállalkozóját és alkalmazottait a 

bűnügyi nyilvántartásban ellenőrzés alá vonni. Vállalkozó a munka megkezdése előtt 

minimum 5 nappal a saját, illetve az esetleges alvállalkozójának és az alkalmazni (és ez 

által a rendőrségi objektumba beléptetni) kívánt dolgozóknak a személyi adatait (név, anyja 

neve, születési hely és idő, személyi igazolványszám, pontos lakcím) tartalmazó névsort, 

valamint arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatokat köteles benyújtani a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság részére, hogy a dolgozók személyi adatainak a bűnügyi nyilvántartásban 

történő ellenőrzéséhez hozzájárulnak.  

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a bűnügyi nyilvántartás alapján nem kívánatos 

személy belépését a munkaterületre Megrendelő bármikor megtagadhatja, ez azonban a 

vállalt kötelezettségek teljesítését nem befolyásolhatja és a Vállalkozó részéről a nem 

szerződésszerű teljesítésre kifogásul nem szolgálhat. 

h) Vállalkozó köteles (a nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelően) ... fő munkanélküli, vagy 

tartós munkanélküli személyt foglalkoztatni a szerződés teljes időtartam alatt, amelyet 

Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 

8.2 Megrendelő szolgáltatásai, kötelezettségei: 

a) Megrendelő köteles - a szerződés hatálya alatt - a Vállalkozót kizárólagosan igénybe venni 

jelen szerződésben foglalt tevékenységek elvégzésére. 

b) A Megrendelő feladata a teljesítés minőségének folyamatos ellenőrzése és a teljesítés 

igazolása. 

9. A szolgáltatás teljesítésének határideje és időpontjai: 

A Vállalkozónak tartani kell az általa kidolgozott és a Megrendelő által elfogadott takarítási 

ütemtervet. 

10. A szolgáltatás teljesítésének okmányai 

A Megrendelő a szolgáltatás teljesítését a teljesítésigazolás szignózásával igazolja. 

11. Szavatosság 
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11.1 A Vállalkozó szavatolja, hogy valamennyi szolgáltatáshoz csak minőségileg kiváló, a 

magyar szabványoknak és előírásoknak megfelelő termékeket alkalmaz. 

11.2 Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a 8.1. c) pont szerint eljárni. Amennyiben a 

Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti kijavítási kötelezettségeit, úgy a Megrendelő - 

a Vállalkozó egyidejű írásbeli értesítése mellett - eljárhat a reklamáció megoldása érdekében 

a Vállalkozó kockázatára és költségére. 

12. Árak 

12.1 A szolgáltatás ellenértéke az 1. számú mellékletben szereplő ártáblázatnak (Kereskedelmi 

Árajánlatnak) megfelelően alakul. 

12.2 A szolgáltatások árai (1. számú melléklet) legkorábban az aláírást követő 12 hónap múlva 

emelhetők a KSH által a szolgáltatás vonatkozásában megállapított infláció mértékével.     

12.3 Az ajánlati ár két részből áll: a normál és a nagytakarítás nettó összárából. A kereskedelmi 

ajánlatban feltüntetett árak tartalmazzák az eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítése 

kapcsán felmerülő valamennyi járulékos költséget (pl.: vegyszerek, törlőkendő stb.). 

13. Fizetési feltételek 

13.1 Jelen szerződés keretében a Vállalkozó felé teljesítendő fizetést magyar forintban (HUF) kell 

teljesíteni. 

13.2 A teljesítési igazolást a Kbt. 135.§ (1) bekezdésének megfelelően kell a Megrendelőnek 

kibocsátani. Vállalkozó a Megrendelő részére a teljesített és a Megrendelő által igazolt 

szolgáltatásról köteles számlát kiállítani.  

13.3 A szerződő felek havi számlázásban állapodnak meg. Vállalkozó a számlát Megrendelő 

nevére köteles kiállítani és a címre köteles megküldeni. Vállalkozó szabályszerűen benyújtott 

számlája alapján Megrendelő fizetési kötelezettségét a MÁK-nál vezetett ……….. számú 

számlájáról átutalással teljesíti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított 

30 napon belül Vállalkozó ……………………………….. számú pénzforgalmi számlájára. 

Felek rögzítik, hogy csak a belföldre történő utalás költsége terheli Megrendelőt.  

Számla benyújtására kizárólag teljesítést követően és teljesítési igazolás birtokában kerülhet 

sor. 

13.4 Az átutalás teljesítéséhez az alábbi okmányokat kell mellékelni: 

- Vállalkozó számlája 3 példányban cégszerűen aláírva; 

- a teljesítési igazolás Megrendelő által aláírt másolata; 

- adott esetben együttes adóigazolás 

13.5 Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő a Szerződés 12. pontja szerinti nettó egységár 

alapján a hatályos ÁFA-val növelt, az egyedi Megrendelőkben szereplő mennyiség után 

fizeti ki ellenértéket Vállalkozónak. ÁFA mérték változás esetén a 12. pont szerinti bruttó 

értékek annak megfelelően változnak. 

13.6 A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a Megrendelő számláját a Magyar 

Államkincstár a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. 

13.7 Felek rögzítik, hogy Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) szabályozott késedelmi 

kamatot felszámítani. 
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13.8 Megrendelő, mint kifizetést teljesítő, tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen Szerződés és 

annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. 

§-a hatálya alá tartozik. 

A számla kifizetése során alkalmazásra kerül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 

36/A.§ (1) bekezdése. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A.§ (1) 

bekezdése szerint a pénzügyi teljesítés a havonta nettó módon számított 200 000 forintot 

meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - 

visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 

napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

Amennyiben a kifizetés jogosultja nem kérte az adóhatóság köztartozásmentes adózói 

adatbázisban történő nyilvántartásba vételét, úgy az együttes adóigazolást a következő 

címre vagy e-mail címekre kell megküldeni: 

PMRFK GI: Nemeth@pest.police.hu 

Közgazdasági Osztály 

1139 Budapest, Teve u. 4-6. 

13.9 A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

14. A szerződés módosítása 

A Szerződést írásban, a szerződő felek egyeztetésével a Kbt. 141. §-a alapján, a Ptk. előírásaival 

összhangban módosíthatják. 

15. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése 

15.1 A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén – ha az olyan okból következik be, 

amelyért a Vállalkozó felelős - az alábbiak érvényesíthetők: 

- késedelmi kötbér: A kötbér mértéke az ajánlattevő által készített és az ajánlatkérő által 

elfogadott takarítási ütemtervben meghatározott teljesítési határidő lejártát követő 

késedelem minden megkezdett napja után, az 1 sz. melléklet szerinti Kereskedelmi 

Ajánlatban a késedelemmel érintett teljesítési helyszínre - és a szerződés teljes 

időtartamára (36 hónapra) - kiszámított összesített nettó vállalkozási díj 1 %-a, amely 

legfeljebb 10 napra érvényesíthető, azaz a késedelmes teljesítéssel érintett 

helyszínenként legfeljebb 10 %, és amely összeg a vállalkozói díjból levonható; 

- amennyiben a Vállalkozó nem megfelelő minőségben teljesít, a Megrendelőt 

ugyanolyan mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg, mint amely a késedelmes 

teljesítés esetére került előírásra, a megfelelő minőségben történő teljesítés időpontjáig. 

Amennyiben a Vállalkozó az értesítést követően a Megrendelő által meghatározott 

határidő leteltéig nem teljesíti kijavítási kötelezettségeit, úgy a Megrendelő - a 

Vállalkozó egyidejű írásbeli értesítése mellett - eljárhat a reklamáció megoldása 

érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére; 
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- 1 éven belül négyszeri - egymástól függetlenül bekövetkező - késedelem, továbbá 

ugyancsak 1 éven belül a hibás teljesítési kötbér négyszeri érvényesítése, illetve a jelen 

szerződésben szabályozott vállalkozói kötelezettségek súlyos megszegése 

szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő a jelen szerződés 16.2 pontja 

szerint a szerződés rendkívüli – azonnali hatályú – felmondására jogosult. Ennek 

előfeltétele a Vállalkozó írásban történő felszólítása a szerződésszegő magatartás 

abbahagyására határidő kitűzésével, mely határidő eredménytelenül telik el, illetve a 

harmadik késedelem esetén írásban fel kell szólítani a Vállalkozót a pontos teljesítésre, 

és emlékeztetni kell, hogy a negyedik késedelem azonnali hatályú felmondást 

eredményez. Rendkívüli felmondás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni a 

Vállalkozó, melynek mértéke az 1 sz. melléklet szerinti Kereskedelmi Ajánlat 

végösszegeként a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan (36 hónapra) feltüntetett 

összesített nettó vállalkozási díj 10 %-a. 

- A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

15.2 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan körülmény 

áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul 

értesíteni kell írásban (faxon) a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható 

elhúzódásáról és annak okáról. 

16. A szerződés megszüntetése 

16.1 A felek megállapodása alapján a szerződést bármelyik fél indoklás nélkül 90 napos 

felmondási idővel felmondhatja a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal.  

16.2 A Vállalkozó szerződésszegése miatt a Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli 

felmondásának joga, amennyiben: 

- a Vállalkozó sorozatosan (1 éven belül minimálisan 4 alkalommal) késedelmesen 

teljesít, 

- a Vállalkozó sorozatosan (1 éven belül minimálisan 4 alkalommal) nem a kikötött 

minőségben teljesít és hibás teljesítési kötbér kerül érvényesítésre; 

- a szerződésben szabályozott vállalkozói kötelezettségeket súlyosan megszegi. 

16.3 Abban az esetben, ha Megrendelő a 16.2 pont értelmében a szerződést felmondja, 

meghiúsulási kötbérre jogosult.  

16.4 A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel. 

16.5 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 

részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a 

Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik. 

17. Vis maior 
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17.1 A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, a szerződés rendkívüli felmondásával, illetve 

kötbérrel, ha a késedelmes teljesítés vis major eredménye.  

17.2 A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, mely a 

Vállalkozó érdekkörén kívül következik be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából. 

Ilyen esetek lehetnek például sztrájk, háború, árvíz, járvány karantén korlátozások és 

szállítási embargó. 

17.3 Vis majorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha 1 munkanapon belül ajánlott levélben 

értesíti a Megrendelőt a vis major tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. 

17.4 Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell 

teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges és meg kell 

keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol. 

18. Vitás kérdések rendezése 

18.1 Felek rögzítik, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 121/A. §-a 

alapján a Szerződésből fakadó jogvitáik rendezését elsődlegesen békés úton kötelesek 

rendezni, csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz. 

A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely 

közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. 

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, 

amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást 

tájékoztatni. 

18.2 Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások 

megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy 

ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitájukat bírósági úton rendezik. Az 

eljárások nyelve magyar. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadók.  

19. Alkalmazandó jogszabályok 

A szerződés értelmezésére a Kbt-t, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a kialakult 

bírói gyakorlat figyelembevételével. 

20. Értesítések, kapcsolattartók 

20.1. Felek rögzítik, hogy valamennyi – a Szerződés teljesítésével összefüggő – 

információközlést/nyilatkozatot/értesítést írásban (postán, faxon keresztül), az alábbiak 

szerint megjelölt kapcsolattartók útján közölnek egymással, amelynek kézhezvételét a másik 

fél köteles ugyan ilyen formában visszaigazolni. Az értesítésekben foglaltak a kézbesítéskor 

vagy a Felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba. Előbbiek értelmében a jelen 

pontba ütköző módon közölt értesítések úgy tekintendők, mintha azokat a küldő fél meg sem 

tette volna.  

20.2. A kapcsolattartó képviseleti jogosultsága a Szerződés módosítására, azaz a szerződési 

feltételek megváltoztatására nem terjed ki. 

 

Megrendelő által kapcsolattartóként megjelölt személy / szervezet: 

Név:  

Tel:  

Fax:  

E-mail:  
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Vállalkozó által kapcsolattartóként megjelölt személy / szervezet: 

Név:  

Telefon: 

Fax: 

E-mail:  

21. Záró rendelkezések 

21.1. Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  

21.2. A …... számozott oldalból álló Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 1 példány 

Vállalkozót, 4 példány Megrendelőt illeti. 

Budapest, 2016.  

……………………………………… 

Dr. Mihály István r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 

Megrendelő 

 

 

………………………………………… 

 

Képviseli:…… 

Vállalkozó 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

………………………………………… 

Dr. Németh Gyula r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

rendőrfőkapitány-helyettes 

 

 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

 

………………………………………… 

PMRFK Hivatal  

 

 

 

Melléklet:    

1. számú melléklet: Kereskedelmi ajánlat 

2. számú melléklet: Ajánlati Felhívás és Dokumentáció  
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I V .  M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

Takarítási feladatok meghatározása 

Normál takarítás 

 

a) Napi, heti egy, illetve heti két alkalommal végzendő takarítási feladatok 

részletezése:  

(Kereskedelmi ártáblázatban megadott helyszíneken és mennyiségben) 

 

 Szőnyegek porszívózása 

 A járófelületeken a padlóburkolatok (PVC, linóleum, kőlap, porcelánkerámia, parketta, 

műgyanta, márvány, stb.), lépcsők porszívóval, száraz moppal, vagy partvissal történő 

portalanítása, a szennyeződés összegyűjtése és a helyiségekből való eltávolítása, majd a 

padozat tisztítószeres felmosása 

 Telefonok és íróasztalok felületén a szabadon hagyott részek letörlése, a használatban 

keletkezett szennyeződések eltávolítása a berendezési tárgyakról és burkolatokról 

 Könyöklők, ablakpárkányok áttörlése, a szennyeződések eltávolítása 

 Az összes berendezési tárgy szabadon hagyott felületének letörlése 

 Hulladékgyűjtő edények kiürítése, újra fóliázása (műanyag hulladék zsák cseréje), szükség 

esetén a gyűjtő kimosása 

 Az összegyűjtött hulladéknak az intézmény által rendszeresített központi gyűjtőhelyére történő 

eljuttatása 

 Hamutartók kiürítése, elmosása 

 Az ajtók üvegfelületéről, villanykapcsolókról a szennyeződések eltávolítása 

 Ajtókilincs fertőtlenítő tisztítása, kilincs körüli felületről a kéznyomok eltűntetése 

 A WC és a piszoár fertőtlenítő tisztítása gombaölő és vízkőoldó szerekkel (a tisztítószer 

reakcióidejét követően a WC kagyló belsejéről kefével a szennyeződések eltávolítása, a WC 

ülőke és fedél, a perem és a külső felület fertőtlenítő letörlése) 

 Mosdókagyló, csaptelep fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítése, a fölötte lévő polc, tükör, 

valamint a körülötte lévő csempe felületéről a napi szennyeződés eltávolítása 

 WC-ben található szemetes kosarak ürítése, újra fóliázása 

 WC kefék fertőtlenítő oldatának cseréje 

 Teakonyhákban lévő mosogatók, tűzhelyek, munkalapok fertőtlenítő tisztítása 

 Felvonóval rendelkező épületekben a liftek takarítása; oldalfalak fertőtlenítése, a hulladék 

összeszedése, a padozat portalanítása, felmosása, a keletkezett szennyeződés folyamatos 

eltávolítása 
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Nagytakarítás 

 

b) Évente egy alkalommal végzendő (összesen 3 alkalom/objektum/3 év) nagytakarítási 

feladatok részletezése: 

 

 A normál takarításnál felsorolt összes feladat, továbbá 

 ablakok, ablakkeretek és üvegfelületeik teljes körű tisztítása, beleértve a portalanítását, 

vegyszeres lemosása, 

 reluxák, szalagfüggönyök tisztítása, függönyök mosása 

 csövek és 1,8 m feletti berendezések és felszerelési tárgyak letörlése 

 hűtőszekrények, konyhai berendezések tisztítása 

 szőnyegek, padlószőnyegek és kárpitok tisztítása 

 helyiségek, közlekedők teljes nagytakarítása, padló alaptisztítása, bevonatolása 

 vizesblokkok és előállító helyiségek, valamint (a Ceglédi Rk. esetében) a fogdai egység 

teljes fertőtlenítő nagytakarítása 

 

c) Valamennyi takarítandó épület mosdó, illetve WC helyiségeiben az egészségügyi 

papírt, valamint a kézmosáshoz szükséges szappant ajánlatkérő biztosítja, azt az ajánlat 

összeállításánál ajánlattevőknek nem kell számításba venniük. 

 

 

Objektumok takarítási gyakorisága 

 

Normál takarítás 

 

Napi takarítás 

Napi takarítást végezni a Rendőrkapitányságok, a Dunakeszi Szálló és a PMRFK budapesti 

objektumainak alábbi helyiségeiben szükséges. 

Rendőrkapitányságok, Bűnügyi Technikai Osztály és az Öv utcai objektum esetében: 

- Közlekedő területek, 

- vizesblokkok, konyhák, 

- előállítók. 

Tevékenység Irányítási Központ esetében: 

- Közlekedő területek (beleértve földszinti előtér és lépcső), 

- vizesblokkok, konyhák, 

- öltözők. 

Dunakeszi Szálló esetében: 

- Konyhák, 

- szemétledobók. 

Szükséges továbbá a Rendőrkapitányságok teljes épületében az összes szemetes napi szintű 

ürítése! 
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Heti takarítás 

A Kereskedelmi ártáblázatban megadott helyszíneken és alapterületen szükséges. 

Heti 1x takarítás: 

Rendőrkapitányságok, a Bűnügyi Technikai Osztály és az Öv utcai objektum esetén az összes 

olyan helyiségben, amely a napi takarításban nem szerepel.  

Rendőrőrsök, Autópálya Alosztályok esetén az összes helyiségben.  

A Tevékenység Irányítási Központban hetente egy alkalommal el kell végezni az irányítóterem 

padlószőnyegének porszívózását, továbbá a munkaállomásokat elválasztó plexilapok tisztítását. 

(A raktárak, a garázsok és a műhelyek takarítása nem része a feladatnak.)  

Heti 2x takarítás: 

Heti kétszeri takarítást végezni szükséges a Dunakeszi Szállónak a műszaki leírás „Dunakeszi 

szálló takarítási gyakorisága” cím alatt felsorolt helyiségeiben, továbbá a Tevékenység 

Irányítási Központ alábbi helyiségeiben: 

- Vezetői iroda, 

- iroda/fegyverszoba, 

- szerverszoba, 

- irányítóterem. 

Az elvégzendő takarítási feladatok a műszaki leírásban részletesen megtalálhatók. A 

kereskedelmi ártáblázatban került feltűntetésre a takarítandó felületek nagysága a gyakoriság 

függvényében. (A vizesblokkok/konyhák területe külön oszlopban, kizárólag tájékoztatási 

céllal került feltűntetésre.) 

 

Nagytakarítás 

A nagytakarítást évi egy alkalommal a tavaszi hónapokban szükséges elvégezni az összes 

objektum esetében. 
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Általánosan alkalmazandó takarítási technológiák leírása: 

 

Szőnyeg tisztítás: 

A porszívózás porzsákos rendszerű porszívóval történik.  

Nagytakarítás alkalmával vizes szőnyegtisztítás szükséges. A szőnyegtisztítás szívó-fúvó 

rendszerű, úgynevezett extrakciós szőnyeg tisztítóval, antisztatizáló vegyszerrel. 

Az alkalmazott vegyszerek és technológia meg kell hogy feleljen alábbi követelményeknek is: 

- szőnyegek színtartása, 

- roncsolás mentesség, 

- fertőtlenítő hatás, 

- környezetkímélés, 

- antisztatizáló hatás. 

 

PVC, illetve műanyag padlóburkolatok tisztítása: 

Felmosás:   kétvödrös, facsaró-rendszerű szerviz kocsival. 

A burkolat tisztítása: egytárcsás súrológéppel. 

Felhasznált vegyszer:  

- antisztatikus hatású, 

- csökkentett habzású, 

- antiszeptikus tulajdonságú legyen. 

Elvárás: a száradás utáni csúszásmentesség biztosítása. 

 

Parketta, laminált parketta tisztítása: 

Feltörlés: feltörlés kímélő ápoló szerekkel, szükség esetén fényezés 

A felhasznált ápolószer egészségre és környezetre ártalmatlan legyen, valamint foltmentességet és 

csúszásmentességet biztosítson.  

 

Hidegburkolatok:  

a) kő, járólap: 

Felmosás: kétvödrös, facsaró-rendszerű szerviz kocsival. 

A felhasznált vegyszer nem lehet maró hatású, foltmentes száradást és csúszás mentességet 

biztosítson. 

 

b) Vizesblokkok (csempeburkolatok, WC-kagylók, mosdók) tisztítása: 

- a szaniter tisztítás folyamán színkódolt törlőkendő-rendszerrel, 

- lemosás speciális csempelemosóval, 

- WC-kagylók, piszoárok tisztítása gombaölő és vízkőoldó vegyszerekkel, 

- a vizes blokkok és (Ceglédi Rk. esetében) a fogdai egység takarítására szolgáló fertőtlenítőszer 

legyen baktérium- és vírusölő hatású. 

 

A fenti előírások valamennyi rész tekintetében érvényesek. 
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Dunakeszi szálló takarítási gyakorisága 

 

Normál takarítás 

 

Napi takarítás 

Napi takarítást végezni szükséges a szálló alábbi helyiségeiben: 

- Konyhák,  

- szemétledobók. 

- szemetesek ürítése. 

 

Heti takarítás 

Heti kétszeri takarítást végezni szükséges a szálló alábbi helyiségeiben: 

- Folyosókon 

- Lépcsőházakban 

- Irodákban 

- Mosókonyhák, vizesblokkok 

- Felvonó, felvonó előtere 

 

A lakóegységek (szobák, fürdők, előszobák, gardróbok, stb.) takarítása eseti jelleggel 

történik, azonban az árajánlat elkészítésénél havonta 40 db 18 m2-es lakóegység 

takarítását kérjük figyelembe venni! A számlázásnál a ténylegesen takarított szobák 

mennyisége a Kereskedelmi ártáblázat szerinti takarítási egységárak alkalmazásával 

kerülhet felszámításra. ! 

 

Nagytakarítás 

A nagytakarítást évi egy alkalommal a tavaszi hónapokban szükséges elvégezni. 
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Általános követelmények 

valamennyi rész tekintetében 

Az ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a munkaterület átvétele során kidolgozza az egyes 

objektumok takarítási ütemtervét (konkrétan leírva, hogy egy adott épületben melyik napokon 

hány órától hány óráig történik a takarítás), melyhez megfelelő dolgozói létszámot biztosít, és ezt 

Ajánlatkérővel jóváhagyatja. A jóváhagyott ütemterv egy példányát a teljesítés megkezdése előtt 

az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A munkavégzésről épületenként takarítási naplót kell 

vezetni, azt folyamatosan a helyszínen kell tartani, melybe a takarítási szolgáltatással kapcsolatos 

valamennyi információt (a munkával kapcsolatos üzeneteket, a teljesítés során fellépő 

problémákat, észrevételeket) úgy a megrendelő, mint a vállalakozó jelezhet. 

 

Az ajánlattevő köteles gondoskodni a takarító személyzet munkavégzésének irányításáról, 

felügyeletéről, ellenőrizéséről, hogy az ütemtervben foglaltak szerint a takarítás megtörtént-e. A 

szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell a folyamatos munkavégzést, betegség, szabadság 

és egyéb személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodnia kell a helyettesítésről. 

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megkötendő szerződés 

azon objektumokra vonatkozó részét mindenféle kötelezettség nélkül azonnal felmondhatja, 

melyekből ajánlatkérőnek az elhelyezési körülmények változása, átszervezés kapcsán ki kell 

költöznie. Minden egyes objektumból való kiköltözés a vállalási árat az adott objektumra 

vonatkozó díj időarányos részével csökkenti. 

 

Az ajánlattevőnek kell biztosítani a szolgáltatás nyújtáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, 

takarítóeszközöket, tisztítószereket, törlőkendőket. Ajánlatkérőnek törekednie kell a 

környezetkímélő tisztító és takarítószerek használatára.  

 

Ajánlattevő kizárólag törvényes munkaviszonyú, a munkaegészségügyi előírásoknak megfelelő és 

erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező munkavállalókkal teljesítheti a szolgáltatást. Az ajánlatkérő 

fenntartja a jogot, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alkalmazottakat a bűnügyi nyilvántartásban 

történő ellenőrzés alá vonja. Ajánlattevőnek az ehhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat az 

alkalmazottaktól a munkába állást megelőzően be kell szereznie.  

 

Ajánlattevőnek a fentiek szerint ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatkérő objektumaiba 

való beléptetéshez az első belépést megelőzően legalább 3 munkanappal rendelkezésre bocsátja a 

feladatok végrehajtásában közreműködő dolgozók adatait, nyilatkozatukat az adatok 

ellenőrizhetőségéről. Írásban nyilatkozatnia kell továbbá, hogy a szerződés ideje alatt 

bekövetkezett minden változást legalább 5 munkanapon belül bejelent Megrendelő részére.  

 

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az eseti szolgáltatási feladatokat is – külön, írásos megrendelés 

alapján – elvégzi. 

 

Az ajánlattevő vállalja és erről szóló nyilatkozatát csatolja, hogy a takarításhoz felhasznált szerek 

és eszközök megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak, illetve az alkalmazott szerek 

rendelkeznek biztonsági lappal, melyekhez való hozzáférést – a balesetvédelmi előírások betartása 

érdekében – minden egyes objektumban biztosít. 

 

Ajánlattevő külön nyilatkozatban kijelenti, hogy munkatársainak feladatvégzéséhez a szükséges és 

a munkavédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő tiszta, rendezett, lehetőség szerint egységes 

munkaruhát (pl. köpeny, munkacipő, stb.) és egyéb szükséges munkavédelmi eszközöket (pl. 

gumikesztyű, stb.) továbbá a technológiai folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai eszközöket 

(pl. csúszásveszélyt jelző táblák stb.) biztosít.
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Mennyiségi adatok részenként és helyszínenként 
H

el
y
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a

 

Ajánlati 

részek 

Az ajánlati részhez tartozó 

egységek 

Takarítandó 

terület 

összesen m2 

Vizes 

blokkok, 

konyhák 

területe a 

takarítandó 

területen 

belül m2 

(tájékoztató 

adat) 

Napi 

takarítási 

terület 

m2 

Heti 1 x 

takarítási 

terület 

m2 

Heti 2x 

takarítási 

terület 

m2 

Az ajánlati 

rész 

takarítandó 

területe 

összesen 

m2 

1. 
1. Budaörs 

RK és 

környéke 

Budaörs RK 2509 m2 322 m2 1121 m2 1388 m2 0 m2 3199 m2 

2. Budakeszi RŐ 195 m2 15 m2 0 m2 195 m2 0 m2 

3. Pilisvörösvár RŐ 258 m2 32 m2 0 m2 258 m2 0 m2 

4. Zsámbék RŐ 237 m2 15 m2 0 m2 237 m2 0 m2 

5. 
2. Cegléd RK 

és környéke 

Cegléd RK 3063 m2 64 m2 1532 m2 1531 m2 0 m2 3483 m2 

6. Albertirsa RŐ 77 m2 6 m2 0 m2 77 m2 0 m2 

7. Abony RŐ 343 m2 43 m2 0 m2 343 m2 0 m2 

8. 

3. Dabas RK 

és környéke 

Dabas RK 1267 m2 112 m2 578 m2 689 m2 0 m2 2139 m2 

9. Örkény RŐ 192 m2 23 m2 0 m2 192 m2 0 m2 

10. Dabas 

Közlekedésrendészeti O. 

127 m2 8 m2 28 m2 99 m2 0 m2 

11. Ócsa RŐ 98 m2 18 m2 0 m2 98 m2 0 m2 

12. Újhartyáni Autópálya Alo. 455 m2 20 m2 0 m2 455 m2 0 m2 

13. 

4. Dunakeszi 

RK és 

környéke 

Dunakeszi RK 2276 m2 87 m2 557 m2 1719 m2 0 m2 3744 m2 

14. Fót RŐ 59 m2 9 m2 0 m2 59 m2 0 m2 

15. Göd RŐ 80 m2 10 m2 0 m2 80 m2 0 m2 

16. Dunakeszi Szálló 1189 m2 193 m2 242 m2 0 m2 947 m2 

17. Dunakeszi Autópálya Alo. 140 m2 21 m2 0 m2 140 m2 0 m2 

18. 
5. Érd RK és 

környéke 

Érd RK 843 m2 43 m2 230 m2 613 m2 0 m2 1783 m2 

19. Diósd RŐ 133 m2 12 m2 0 m2 133 m2 0 m2 

20. Százhalombatta RŐ 509 m2 51 m2 253 m2 256 m2 0 m2 
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21. Tárnok RŐ 102 m2 8 m2 0 m2 102 m2 0 m2 

22. Törökbálint RŐ 196 m2 8 m2 0 m2 196 m2 0 m2 

23. 

6. Gödöllő 

RK és 

környéke 

Gödöllő RK 2557 m2 247 m2 1251 m2 1306 m2 0 m2 3772 m2 

24. Aszód RŐ 223 m2 48 m2 0 m2 223 m2 0 m2 

25. Dány KMB 75 m2 3 m2 0 m2 75 m2 0 m2 

26. Kistarcsa RŐ 265 m2 45 m2 0 m2 265 m2 0 m2 

27. Pécel RŐ 197 m2 10 m2 0 m2 197 m2 0 m2 

28. Veresegyház RŐ 227 m2 15 m2 0 m2 227 m2 0 m2 

29. Gödöllő Autópálya Alo. 228 m2 25 m2 0 m2 228 m2 0 m2 

30. 

7. Monor RK 

és környéke 

Monor RK 1465 m2 169 m2 720 m2 745 m2 0 m2 2428 m2 

31. Gyömrő RŐ 131 m2 13 m2 0 m2 131 m2 0 m2 

32. Maglód RŐ 169 m2 8 m2 0 m2 169 m2 0 m2 

33. Pilis RŐ 90 m2 17 m2 0 m2 90 m2 0 m2 

34. Üllő RŐ 225 m2 25 m2 0 m2 225 m2 0 m2 

35. Vecsés RŐ 264 m2 61 m2 0 m2 264 m2 0 m2 

36. Monor szálló RŐ 84 m2 22 m2 0 m2 84 m2 0 m2 

37. 
8. Nagykáta 

RK és 

környéke 

Nagykáta RK 935 m2 85 m2 376 m2 559 m2 0 m2 1343 m2 

38. Sülysáp RŐ 195 m2 45 m2 0 m2 195 m2 0 m2 

39. Tápiószecső RŐ 133 m2 15 m2 0 m2 133 m2 0 m2 

40. Tápiószele RŐ 80 m2 12 m2 0 m2 80 m2 0 m2 

41. 9. Nagykőrös 

RK és 

környéke 

Nagykörös RK 1121 m2 16 m2 495 m2 626 m2 0 m2 1121 m2 

42. 10. Ráckeve 

RK és 

környéke  

Ráckeve RK 1211 m2 188 m2 517 m2 694 m2 0 m2 1336 m2 

43. Kiskunlacháza RŐ 80 m2 15 m2 0 m2 80 m2 0 m2 

44. Ráckeve rendőrségi szállás 45 m2 16 m2 0 m2 45 m2 0 m2 

45. 
11. 

Szentendre 

RK és 

környéke 

Szentendre RK 2470 m2 349 m2 1091 m2 1379 m2 0 m2 3064 m2 

46. Budakalász RŐ 99 m2 15 m2 0 m2 99 m2 0 m2 

47. Pomáz RŐ 217 m2 48 m2 0 m2 217 m2 0 m2 

48. Tahitótfalu RŐ 136 m2 12 m2 0 m2 136 m2 0 m2 

49. Visegrád RŐ 142 m2 15 m2 0 m2 142 m2 0 m2 
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50. 

12. 

Dunaharaszti 

és környéke 

Dunaharaszti RŐ 153 m2 14 m2 0 m2 153 m2 0 m2 638 m2 

51. Dunavarsány RŐ 124 m2 15 m2 0 m2 124 m2 0 m2 

52. Tököl RŐ 103 m2 15 m2 0 m2 103 m2 0 m2 

53. Szigetszentmiklós 

Autópálya Alo.  

258 m2 25 m2 0 m2 258 m2 0 m2 

54. 
13. Vác RK 

és környéke 

Vác RK 1492 m2 215 m2 536 m2 956 m2 0 m2 1838 m2 

55. Örbottyán RŐ 190 m2 15 m2 0 m2 190 m2 0 m2 

56. Verőce  RŐ 156 m2 15 m2 0 m2 156 m2 0 m2 

57. 
14. PMRFK 

Budapesti 

objektumai 

PMRFK Öv u-i telephely 458 m2 100 m2 217 m2 241 m2 0 m2 1331 m2 

58. Bűnügyi Technikai O. 547 m2 44 m2 140 m2 0 m2 407 m2 

59. Tevékenység Irányítási 

Központ 

326 m2 37 m2 153 m2 0 m2 173 m2 
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V .  N Y I L A T K O Z A T M I N T Á K  

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő 

tartalmi elvárásait rögzítik, azok alkalmazása nem kötelező. Felhívja továbbá a figyelmet arra, 

hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, 

azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják. 

IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK MINTÁJÁNAK JEGYZÉKE 

(Kbt. 57.§ (1) bekezdés b pont) 

Irat- 

minta 

száma 

Tartalom 

1. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. alapján részajánlatonként 

 Kereskedelmi ajánlat (külön csatolt táblázat) 

 Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (külön 

csatolva) 

2. Felolvasólap Kbt. 66. § (5) bek. alapján 

3. Átláthatósági nyilatkozat 

4. Az alvállalkozók és kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek megjelölése 

5. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 

6. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) kb) és kc) pontjaiban foglaltakról 

7. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról alvállalkozók vonatkozásában 

8. KKV nyilatkozat 

9. Referencianyilatkozat/Referenciaigazolás 

10. Forgalmi nyilatkozat 

11. A szerződés teljesítése során felhasznált vegyszerek vonatkozásában 

12. A szerződés teljesítése során a közreműködők ellenőrzéséről 

13. a munkavédelmi és biztonságtechnikai eszközökről 

14. Az elektronikus ajánlat egyezőségéről 

15. Nyilatkozat fordításról (amennyiben szükséges) 

16. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (8) bekezdése tekintetében (amennyiben szükséges) 

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 kizáró okok fenn 

nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. 
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1. számú melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

Ajánlati részekre vonatkozóan 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve:  

Székhelye (címe):  

Közös ajánlattétel esetén konzorcium vezető 

neve: 

 

Székhelye (címe):  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Cégjegyzésre jogosult személy(ek):  

Miután a  

„A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 

Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 egyéb épületnek a takarítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit – a műszaki feltételekkel, 

szerződéses feltételekkel és mellékleteikkel együtt – megismertem/ük nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy 

azokat jelen nyilatkozatommal/nyilatkozatunkkal teljes körűen elfogadom/elfogadjuk, s 

magamra/magunkra nézve kötelezőnek tekintem/tekintjük, ennek tudatában nyilatkozom/nyilatkozunk, 

hogy ajánlatot nyújtok/nyújtunk be az eljárás keretében a közbeszerzés alább megjelölt részeinek 

megvalósítására: 

1. Budaörs Rendőrkapitányság és környéke 1 

2. Cegléd Rendőrkapitányság és környéke  
3. Dabas Rendőrkapitányság és környéke  
4. Dunakeszi Rendőrkapitányság és környéke  
5. Érd Rendőrkapitányság és környéke  
6. Gödöllő Rendőrkapitányság és környéke  
7. Monor Rendőrkapitányság és környéke  
8. Nagykáta Rendőrkapitányság és környéke  
9. Nagykőrös Rendőrkapitányság és környéke  
10. Ráckeve Rendőrkapitányság és környéke  
11. Szentendre Rendőrkapitányság és környéke  
12. Dunaharaszti és környéke objektumok épülettakarítása munkái  
13. Vác Rendőrkapitányság és környéke  
14. PMRFK Budapesti objektumai  

Ajánlatunk elfogadása esetén vállalom/vállaljuk a szerződés megkötését kereskedelmi ajánlatunkban 

vállaltak szerinti ellenszolgáltatásért, továbbá vállalom/vállaljuk a szerződésben meghatározottak 

teljesítését a szerződés hatálya alatt. Vállalom/vállaljuk továbbá, hogy az ajánlatunk szerinti szolgáltatások 

a műszaki leírás követelményeinek teljesen megfelelnek. 

Kijelentem/kijelenjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő 

időszakra tartom/tartjuk fenn, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor 

elfogadható. 

Nyilatkozom arról, hogy 24 órában rendelkezésre állunk, a sürgős és előre nem látható igények teljesítése 

érdekében. 

……………….… 2016. év ……………… hó …… nap 

  .............................................................  

                                                 
1 Kérjük IGEN-el jelölni a megajánlott részeket, a többit pedig üresen hagyni 
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 cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet 
FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve:  

Székhelye (címe):  

Közös ajánlattétel esetén konzorcium vezető 

neve: 

 

Székhelye (címe):  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Cégjegyzésre jogosult személy(ek):  

 

Rész 

száma 
Rész megnevezése 

Összesített nettó 

ajánlati ár [Ft/36 

hónap]2 

Foglalkoztatni 

kívánt 

munkanélküliek 

száma (fő) 

1. rész Budaörs Rendőrkapitányság és környéke  
 

2. rész Cegléd Rendőrkapitányság és környéke  
 

3. rész Dabas Rendőrkapitányság és környéke  
 

4. rész Dunakeszi Rendőrkapitányság és környéke  
 

5. rész Érd Rendőrkapitányság és környéke  
 

6. rész Gödöllő Rendőrkapitányság és környéke  
 

7. rész Monor Rendőrkapitányság és környéke  
 

8. rész Nagykáta Rendőrkapitányság és környéke  
 

9. rész Nagykőrös Rendőrkapitányság és környéke  
 

10. rész Ráckeve Rendőrkapitányság és környéke  
 

11. rész Szentendre Rendőrkapitányság és környéke  
 

12. rész 
Dunaharaszti és környéke objektumok 

épülettakarítása munkái 
 

 

13. rész Vác Rendőrkapitányság és környéke  
 

14. rész PMRFK Budapesti objektumai  
 

……………….……….. 2016.  év ……………… hó …… nap 

  .............................................................  

                                                 
2 A Kereskedelmi ajánlat táblázatban az érintett ajánlati részre vonatkozó „Takarítás összesített nettó ajánlati ára 

részenként, 36 hónapra” oszlopban megadott értékkel egyezően kitöltve 
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 cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 

meghatározott 

 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET3 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség 

teljesítéséhez. 

 

Ajánlattevő: 

 

Név:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviseletében eljár:  

 

Alulírott ……………. , mint a ………………. (nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezet - ajánlattevő) 

képviseletére jogosult az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi 

átláthatósági nyilatkozatot teszem.  
 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) 

bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő (1-4. pontokban meghatározott) 

együttes feltételeknek: 

 

Nvtv. 3.§ 1. pontja: 

átlátható szervezet: 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak, 

                                                 
3 Gazdálkodó szervezet:  

A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési 

csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az 

állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a 

közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, 

az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. 

Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó 

tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 

396. §]. 
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bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 

ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

 

1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Pmtv.) 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető. 

Pmtv. 3. § r) pontja:  

Tényleges tulajdonos: 

ra)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 

közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 

bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 

százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 

szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 

nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 

Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 

határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az 

ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott 

természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a 

nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására. 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 
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2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezet az Európai Unió tagállamában, vagy az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van 

Az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: 

 az Európai Unió valamely tagállama:  

 Magyarország 

 egyéb: …………………………,  

vagy  

 az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:  ……………….,  

vagy 

 a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………...,  

vagy 

 olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye 

van: ………………….. 

(a megfelelő rész „X”-el jelölendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni) 

3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról 

szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak: 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 

3.1. 

 Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött 

külföldi társaság; 

vagy 

 

 Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)  

Figyelem! A következő részt csak abban az esetben töltse ki, ha a nyilatkozattevő által képviselt 

gazdálkodó szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. 

 

3.2. 

 Az általam képviselt szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe 

vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak 

vagy 

 a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.  

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő) 
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4. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az 1., 2. és 3. pontok szerinti feltételek fennállnak; 

 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely)  

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

Figyelem! Ebben a pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell 

nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de összességében több, mint 25%-

os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik 

fokán található, nyilatkozni kell. 

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet átláthatóságáról  

 

4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: tulajdonos szervezet) tényleges tulajdonosai, valamint 

adóilletékessége 

(több érintett gazdálkodó szervezet esetében tulajdonos szervezetenként szükséges kitölteni a következő 

táblázatot):  
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Ssz

. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 

hányadának 

mértéke 

% 

befolyásának, 

szavazati 

jogának 

mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születési 

neve 

születési 

helye 
születési ideje 

anyja 

neve 

tulajdon

i 

hányad 

% 

befolyás, 

szavazati 

jog 

mértéke 

% 

1. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

3. 
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4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetnek a tulajdonos szervezete(i) nem minősül(nek) a Tao. 

szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak: 

4.2.1. 

 A tulajdonos szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi 

társaság; 

vagy 

 A tulajdonos szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)  

Figyelem! A következő részt csak abban az esetben töltse ki, ha a nyilatkozattevő által megnevezett 

tulajdonos szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. 

4.2.2. 

 A tulajdonos szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe 

vételével nem minősül a Tao. szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

vagy 

 

 a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.  

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő) 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 

szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 

cégjegyzésére). 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek 

alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 

szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

Ajánlatkérő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 

55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 

Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Ajánlatkérő 

felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § 

(1a) bek.] 

- Ajánlatkérő az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés 

elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet 

átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 
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Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 

akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon 

belül megküldöm Ajánlatkérő részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül 

átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

 

 

Kelt:………………………………… 

  .............................................................  

 cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

Az alvállalkozók és kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek megjelölése 

 

 A közbeszerzésnek azon részei, 

amelyeknek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 

venni 

Az ezen részek tekintetében igénybe venni 

kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozók 

1.   

2.   

 

 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet neve és székhelye 

Azon alkalmassági minimum követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

kapacitásaira (is) támaszkodik (felhívás 

vonatkozó pontjának és az érintett ajánlati 

résznek a megjelölésével) 

1.   

2.   

Kelt:………………………………… 

  .............................................................  

 cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL5 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő/kapacitás 

rendelkezésre nyújtó szervezet képviseletére jogosult személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint 

ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 

Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban 

NYILATKOZOM, 

I. hogy az általam képviselt gazdasági szereplővel szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről 

szóló törvény 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, 

melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 

aki a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerint 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben 

jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 

mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a 

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben 

részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés 

nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 

illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen 

kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 

megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, 

bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 

finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 

kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 

koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; 

valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerint: 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven 

belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert. 

továbbá amennyiben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén 

annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve 

személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan 

személy, akivel szemben a fent meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet 

hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

                                                 
5 A nyilatkozatot közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített példányban kell benyújtani! 
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b) a fent meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az 

adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges 

időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő 

vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak 

egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az 

előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt, 

II. Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében  

- NEM MINŐSÜL CÉGNEK,6 

- CÉGNEK MINŐSÜL. 

III. Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő tevékenységének felfüggesztésére a 

cégbíróságon kívül  

- MÁS HATÓSÁG IS JOGOSULT, 7 

- MÁS HATÓSÁG NEM JOGOSULT. 

IV. Ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének 

felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, akkor nyilatkozom arról, hogy az általam 

képviselt gazdasági szereplővel szemben nem áll fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontjában rögzített kizáró 

ok, amely szerint tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.  

V. Ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, akkor nyilatkozom 

arról, hogy az általam képviselt gazdasági szereplővel szemben nem áll fenn a Kbt. 62. § (1) f) pontjában 

rögzített kizáró ok, amely szerint: 

tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 

törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) 

pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 

tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta. 

Kelt:………………………………… 

  .............................................................  

 cégszerű aláírás 

                                                 
6 A megfelelő sort aláhúzással kell jelölni! 
7 A megfelelő sort aláhúzással kell jelölni! 
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6. számú melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a Kbt. 62. § (1) kb) és kc) pontjaiban foglaltakról 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 

egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, és a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés kb) alpontja tekintetében kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás olyan társaságnak 

minősül, amelyet szabályozott tőzsdén 

- JEGYEZNEK (a megfelelő aláhúzandó) 

- NEM JEGYEZNEK 

Az általam képviselt társaság – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-ab) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 

definiált – valamennyi tényleges tulajdonosának8 nevének és állandó lakóhelyének bemutatása a következők 

szerint: 

Név Lakcím 

  

  

Kijelentem, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-ab) 

vagy rc)-rd) alpontja szerinti definiált tényleges tulajdonosa. (Ha fennáll, aláhúzandó, ha nem törlendő!) 

Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság tekintetében a Kbt. 62. § (1) kc) alpontjában foglaltak szerint 

az alábbiakban megjelölt jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet rendelkezik az 

ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25%-ot meghaladó részesedéssel, vagy szavazati joggal. 

25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkező szervezet neve 

25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkező szervezet címe 

  

  

                                                 
 * r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 

v8agy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 

meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 

ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 

amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 

követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § 

(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 

már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 

vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 

huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vezető tisztségviselője 
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Fent megjelölt szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) szerinti kizáró ok 

- FENNÁLL (a megfelelő aláhúzandó) 

- NEM ÁLL FENN. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság tekintetében a Kbt. 62. § (1) kc) alpontjában foglaltak szerint 

nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely rendelkezik az 

ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25%-ot meghaladó részesedéssel, vagy szavazati joggal. (Ha 

fennáll, aláhúzandó, ha nem törlendő!) 

Kelt:……………………………………. 

  .............................................................  

 Cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében9 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 

egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá 

eső alvállalkozót. 

Kelt:……………………………………. 

  .............................................................  

 Cégszerű aláírás 

                                                 
9 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek ki kell töltenie  

Abban az esetben is meg kell tenni a nyilatkozatot, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót. 



 

80. oldal, összesen: 88 

8. számú melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a kis – és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. XXXIV. Törvény szerinti 

besorolásról10 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 

egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a(z) 

általam képviselt ajánlattevő/közös ajánlattevő11 a kis – és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. XXXIV. törvény (Kkvtv.) 2-3. §-ai értelmében: 

- MIKROVÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜL. 

- KISVÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜL. 

- KÖZÉPVÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜL. 

- NEM MINŐSÜL MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSNAK12  

/A kis- és középvállalkozások meghatározása 

2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására 

és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki. 

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió 

eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni 

részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők 

részesedése esetében. 

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha 

törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./ 

Kelt:……………………………………. 

  .............................................................  

 Cégszerű aláírás

                                                 
10 Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön csatolnia kell. 
11 A megfelelő aláhúzandó. 
12 Amennyiben ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. Törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez 

esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó. 



 

81. oldal, összesen: 88 

9. számú melléklet 

REFERENCIA NYILATKOZAT  

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alkalmasság előírás vonatkozásában 

(ezt a nyilatkozatot – vagy az ajánlattevő választása alapján a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást – kell kitöltve az ajánlathoz 

csatolni, amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet.)  

Részajánlat: .......... 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet13 képviseletére 

jogosult személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 12 Rendőrkapitányságának és a 

hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 

ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb, épülettakarítási szolgáltatásra vonatkozó 

referenciái az alábbiak: 

Szerződést kötő másik fél 

neve 

Kapcsolattartó 

személy neve és 

elérhetősége 

(telefonszám és/vagy 

e-mail és/vagy fax) 

A referencia 

tárgyának 

ismertetése (olyan 

részletezettséggel, 

hogy abból 

megállapítható 

legyen az 

alkalmassági 

feltételeknek való 

megfelelés): 

A teljesítés ideje, 

időtartama (kezdet 

és befejezés 

megjelölésével; év, 

hónap, nap 

pontossággal) 

Az ellenszolgáltatás 

nettó összege 

Nyilatkozat arról, 

hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően történt-

e 

Nyilatkozat arról, hogy 

ha a teljesítést nem 

önállóan végezte, annak 

feltüntetését, hogy a 

referenciát bemutató 

szervezet a teljesítésben 

milyen összeggel vett 

részt 

       

       

       

       

Kelt:……………………………………. 

  ............................................................  

 Cégszerű aláírás

                                                 
13 A megfelelő aláhúzandó! 



 

82. oldal, összesen: 88 

10. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

árbevételről 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 

egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 

N Y I L A T K O Z O M  

hogy az előző három üzleti évben (azaz: 2013., 2014., és 2015. években) – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételünk az alábbiak szerint alakult: 

Üzleti év 
Nettó árbevétel 

(HUF) 

Beszerzés tárgya szerinti forgalom 

(HUF) 

2013.   

2014.   

2015.   

Kelt:……………………………………. 

  .............................................................  

 Cégszerű aláírás 



 

83. oldal, összesen: 88 

11. számú melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a szerződés teljesítése során felhasznált vegyszerek vonatkozásában14 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 

egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a 

nyertességünk esetén a szerződés teljesítése során a takarításhoz használt fertőtlenítő- és tisztítószerek 

kizárólag az egészségre ártalmatlan, környezetbarát anyagokat tartalmaznak. 

Nyertes ajánlattevőként történő kiválasztásunk esetén vállalkuk, hogy a szerződéskötést követően, legkésőbb 

a teljesítés megkezdésének időpontjában minden teljesítési helyszínen átadjuk az ott alkalmazásra kerülő 

fertőtlenítő és tisztítószerek biztonsági adatlapjainak egy-egy másolati példányát. 

Kelt:……………………………………. 

  .............................................................  

 Cégszerű aláírás 

                                                 
14 Közös ajánlattétel esetén a szerződés teljesítése során felhasznált vegyszerek vonatkozásában benyújtandó 

nyilatkozatot a Közös Ajánlattevőknek vagy egy példányban, valamennyi ajánlattevő által aláírva kell a nyilatkozatot az 

ajánlat keretében benyújtani vagy közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön csatolnia kell. 



 

84. oldal, összesen: 88 

12. számú melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a szerződés teljesítése során a közreműködők ellenőrzéséről 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 

egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy nyertes 

ajánlattevőként történő kiválasztásunk esetén a szerződéskötést követően, az Ajánlatkérő objektumaiba való 

beléptetéshez az első belépést megelőzően legalább 3 munkanappal rendelkezésre bocsátjuk a feladatok 

végrehajtásában közreműködő dolgozók Ajánlatkérő által meghatározott adatait, továbbá hozzájáruló 

nyilatkozataikat az adataik ellenőrizhetőségére vonatkozóan. 

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése érdekében mind társaságunk, mind pedig a teljesítésbe általunk 

bevonásra kerülő alvállalkozók, csak bejegyzés nélküli hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező 

személyeket fogunk igénybe venni. 

Ezúton nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés ideje alatt, a teljesítésben résztvevő dolgozók személyében 

bekövetkezett minden változást legalább a változást megelőző 5 munkanappal korábban bejelentjük a 

Megrendelő részére. 

Kelt:……………………………………. 

  .............................................................  

 Cégszerű aláírás 



 

85. oldal, összesen: 88 

13. számú melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a munkavédelmi és biztonságtechnikai eszközökről 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 

egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy nyertes 

ajánlattevőként történő kiválasztásunk esetén vállaljuk, hogy a teljesítésben résztvevő munkatársaink részére 

a feladat végzéséhez szükséges, a munkavédelmi előírásoknak teljes mértékben megfelelő tiszta, rendezett, 

és egységes kialakítású munkaruhát (pl. köpeny, munkacipő, stb.), továbbá a szükséges munkavédelmi 

eszközöket (pl. gumikesztyű, stb.) és a technológiai folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai eszközöket 

(pl. csúszásveszélyt jelző táblák stb.) biztosítjuk a szerződés teljesítésének teljes időtartamán belül. 

Kelt:……………………………………. 

  .............................................................  

 Cégszerű aláírás 



 

86. oldal, összesen: 88 

14. számú melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

elektronikus formában benyújtott ajánlat vonatkozásában 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 

egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlat 

részeként elektronikus formában benyújtott ajánlat példánya az eredeti, papír alapú (eredeti) példánnyal 

mindenben megegyezik. 

Kelt:……………………………………. 

  .............................................................  

 Cégszerű aláírás 



 

87. oldal, összesen: 88 

15. számú melléklet 

NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL15 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő képviseletére 

jogosult személy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság 12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 

Autópálya Alosztálynak, valamint 6 egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési 

eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának 

tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. 

Kelt:……………………………………. 

  .............................................................  

 Cégszerű aláírás 

                                                 
15 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak fordítását nem 

hiteles fordítással nyújtotta be. 



 

88. oldal, összesen: 88 

16. számú melléklet 

A KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET 

NYILATKOZATA 16 

a Kbt. 65. § (8) bekezdése tekintetében  

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... a Kbt. 65. § (8) bekezdés 

szerinti kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletére jogosult személy a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 12 

Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, 

valamint 6 egyéb épületnek a takarítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban felelősségem 

tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a(z) ………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő 

által benyújtott ajánlat tekintetében, a Ptk. 6:419. §- foglaltak szerint kezességet vállal az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért 

olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg  

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) neve: 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) székhelye: 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) postacíme: 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) telefonszáma: 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) faxszáma: 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) e-mailcíme: 

 

Kelt:……………………………………. 

  .............................................................  

 Cégszerű aláírás 

 

                                                 
16 Csak abban az esetben kell benyújtani, ha az ajánlatban a pénzügyi és gazdasági alkalmasság tekintetében kapacitást 

rendelkezésre bocsátó más szervezet kerül bevonásra! 


