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Homok, sóder és egyéb térkitöltő anyagok beszerzés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/187
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.26.
Iktatószám: 20363/2022
CPV Kód: 14210000-6
Ajánlatkérő: Fővárosi Állat - és Növénykert

Teljesítés helye:

Az ajánlatkérő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti
krt. 6-12.), a Margitszigeti Vadaspark (Budapest,
XIII., Margitsziget 23800/3. hrsz.) és az ajánlatkérő
Hungária krt-i telephelye (1146 Budapest,
Hungária krt. 219-221.) és egyéb kezelésében álló
területek.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Fővárosi önkormányzati intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állat- és növénykert üzemeltetés

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: 15490658242
Postai cím: Állatkerti Körút 6-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
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A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001329412022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001329412022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Fővárosi önkormányzati intézmény

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állat- és növénykert üzemeltetés

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
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Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Homok, sóder és egyéb térkitöltő anyagok beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001329412022

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 14210000-6
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Homok, sóder és egyéb térkitöltő anyagok beszerzése - keretmegállapodás keretében a II.2.4.
pont és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez
kapcsolódó felelősségi körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattétel által a közpénzek hatékonyabb elköltését. A tárgyban a piacon lévő gazdasági
szereplők jellemzően tudják szállítani az összes, jelen közbeszerzési eljárás keretein belül
beszerzendő árukat.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Homok, sóder és egyéb térkitöltő anyagok beszerzés
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14210000-6
További tárgyak: 14211000-3

14211100-4
14212110-4
14212120-7
14212400-4
14212410-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt.
6-12.), a Margitszigeti Vadaspark (Budapest, XIII., Margitsziget 23800/3. hrsz.) és az ajánlatkérő
Hungária krt-i telephelye (1146 Budapest, Hungária krt. 219-221.) és egyéb kezelésében álló
területek.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homok, sóder és egyéb térkitöltő anyagok beszerzése – keretmegállapodás keretében: 
Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség 
Homok 0-1 m3/év 420 
Sóder 0-4 m3/év 150 
Sóder 0-8 m3/év 45 
Sóder 0-16 m3/év 20 
Sóder 0-24 m3/év 30 
Gyöngykavics 4 - 8 m3/év 65 
Kulé kavics 16 - 32 m3/év 65 
Kulé kavics 24 - 40 m3/év 65 
Murva 20 -55 m3/év 40 
Komposztos föld m3/év 650 
Rostált komposzt m3/év 330 
Vörös salak m3/év 35 
Tőzeges föld m3/év 140 
Bazaltzúzalék 2-5 m3/év 30 
Letermett csiperkekomposzt m3/év 40 
Riolittufa 5-12 m3/év 30 
 
beszerzése a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat 
szerint. 
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be kitöltve az árazatlan ártáblázat. A táblázat 
valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. 
A keretmegállapodás az aláírásának napjától számított 12 hónapra vagy a nettó 16 313 000 HUF 
keretösszeg kimerüléséig szól. 
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és az ajánlati árak összehasonlíthatóságát 
szolgáló mennyiségi adatokat a Műszaki Leírás tartalmazza. A Műszaki Leírásban megjelölt 
mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján kerültek megállapításra, azzal, 
hogy a keretösszeg azonban az előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó 
ellenértékek alapján került meghatározásra, így a mennyiségi adatok kizárólag tájékoztató 
jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, technikai szorzóként kerülnek
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használatra. Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására nem köteles, 
mennyiségi lehívási kötelezettségét kifejezetten kizárja, azaz Ajánlatkérő a Műszaki Leírásban 
szereplő terméklista tételei közül felhasználási szükségleteinek megfelelően rendeli meg a 
szükséges termékeket a szükséges mennyiségben a szerződés időtartama alatt, legfeljebb a 
keretösszeg kimerüléséig azzal, hogy a teljes keretösszeg kimerítésére sem köteles. 
A megrendelt anyagok beszállításáról, lerakásáról a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek 
kell gondoskodnia. A szállítást végző szállítójárműre vonatkozóan a Margitszigetre történő 
behajtást lehetővé tévő engedély megszerzése a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata. 
Szállítási határidő: A KM1 alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az 
Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a 
megrendelés visszaigazolásától számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 
munkanap. Eladó köteles a Vevő által az EKR rendszerben megküldött közvetlen megrendelést, 
annak megküldésétől számított 1 munkanapon belül az EKR rendszeren keresztül 
visszaigazolni. Vevő a Szerződés keretében a közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként 
benyújtott Ártáblázat alapján ad le megrendelést az EKR rendszeren keresztül (Közvetlen 
megrendelés előkészítése eljárási cselekménnyel) Eladó részére. A megrendelés teljesítési 
határideje a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását („Megrendelés 
elfogadása”) követő munkanaptól kezdődik. 
A Keretmegállapodás alapján egyedi megrendelés kizárólag a keretmegállapodás időtartama 
alatt köthető, azzal, hogy a teljesítési határidő az Eseti Megrendelésben foglaltak szerint kell, 
hogy teljesüljön 
A műszaki leírásban és az annak részét képező táblázatban előírt megnevezés a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése 
mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. 
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő 
számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt 
minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk 
felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön 
értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, 
azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel 
szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltűntetendő árat („FEOLVASÓLAPON 
SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) 
Az ártáblázat ”Nettó ajánlati ár összesen” sora tűntetendő fel ajánlati árként. Az ártáblázat 
szakmai ajánlatnak minősül, teljes hiánya nem hiánypótoltatható! Egyebekben a Kbt. 71.§ (8) 
bek. az irányadó, azzal, hogy ez nem átalányáras szerződés! 
Felek az árváltozások követése érdekében a Termékek árának naptári negyedévenként történő 
felülvizsgálatáról állapodnak meg. Az árváltozás mértékének alapja az Építőipar 
termelőiár-index vonatkozó adataira figyelemmel – felek egyeztetését követően – kerül 
meghatározásra azzal, hogy Ajánlatkérő az árindex változása alapján nem köteles az árváltozás 
elfogadására és alkalmazására. 
A megelőző negyedéves árakhoz képest 5%-ot meghaladó mértékű árváltozás esetén a Felek 
egyeztetés alapján a Termékek árát az adott időszaki árváltozás mértékével módosíthatják 
pozitív, vagy negatív irányban, vagyis az árváltozás irányától függően ennek alapján a 
Termékárak emelkedése és csökkenése is bekövetkezhet. Felek ezen változásokra a Kbt. 141. § 
(4) bekezdés a) pontja szerinti előírást alkalmazzák, az árváltozást előre ismert módosulásnak
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tekintik, vagyis erre hivatkozással nem szükséges a Szerződés módosítása. 
Az eseti megrendelések teljesítési határidejére vonatkozó előírásokat a KM tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal
meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15
nappal megelőzően tájékoztatja az Ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő
fele(ke)t.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k), és m) pontja szerinti kizáró okok. Ajánlatkérő továbbá
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata, amely a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének
bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §
38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok
igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint
adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be
kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában
szükséges benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az
eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban
alkalmazandó kizáró ok fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás
során következnek be. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján az EKR rendszerben található űrlapot szükséges kitölteni, igazolva, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint kapacitást nyújtó szervezetet.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ára.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A. § (1)-(6) bekezdéseit alkalmazza, vagyis az Ajánlattevő az eljárásban
a Kbt. 114./A.§-ban foglaltakra tekintettel a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat már az ajánlatban köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) 
Az ajánlattevőnek a KM teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága 
igazolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, legjelentősebb 
szállításaira vonatkozó referencia/referenciák ismertetésével. 
Az AK köteles a három év teljesítését figyelembe venni. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia akkor 
tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben belül 
teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a) pont, (1a) bek, és a 23.§ figyelembe vételével: 
az alkalmasság igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell 
legalább a következő adatokat: 
- a szállítás tárgya és mennyisége – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az 
alkalmassági követelménynek való megfelelés, 
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont is, év/hónap/nap megjelöléssel), 
- a teljesítés helye, 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve 
és telefonszáma, 
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
A referenciát az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet 
igazolni. 
 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja, 21/A §-a és 24. § (1) bekezdése is irányadóak. 
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az AT egy vagy több alkalmassági követelménynek más 
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, melynek 
igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az 
adott alkalmassági feltételnek való megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
A Kbt. 65. § (7) esetén az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában 
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt., valamint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelését.
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Ha az AT az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt.
65. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 65.§ (9) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat
csatolni kell ajánlatához. A Kbt. 65.§ (12) bek. szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8)
bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban,– az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
adott szervezet képviseletében eljárhat. 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A. § (1)-(6) bekezdéseit alkalmazza, vagyis Ajánlattevőnek az
eljárásban a Kbt. 114./A.§-ban foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt
saját nyilatkozatait és/vagy igazolásait az alkalmassági követelmények tekintetében már az
ajánlatban köteles benyújtani. 
Az Ajánlatkérő tehát a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2)
bekezdés rendelkezéseit NEM alkalmazza!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három
évben legalább 100 m3, a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező árutípusok szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező árutípusok alatt érti ajánlatkérő kifejezetten az
alábbiakat: terimés talajalkotók.
Az alkalmasság több referenciával is igazolható.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania az ajánlat részeként. Ilyen
esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági
feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván
venni alkalmasságának igazolásához.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 69.§ (11a) bek. is irányadó.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződés (KM) biztosítékai: 
Késedelmi kötbér: 
Amennyiben Eladó valamely eseti megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen 
teljesít, Ajánlatkérő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke a késedelem 
minden naptári napja után az eseti megrendelés alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 1
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%-a, az adott megrendelés alapján adott ajánlat vonatkozásában összesen legfeljebb a
megrendelés nettó ellenértékének 15 %-a. 
Amennyiben Eladó késedelmesen teljesít, Vevővel történt egyeztetést követően, de legkésőbb
az érintett határidő lejártát követő naptól számított 2 munkanapon belül köteles póthatáridőt
vállalni. A póthatáridő tűzése nem mentesíti Eladót a késedelmi kötbér megfizetésének
kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik, vagy ha a
késedelmi kötbér eléri a maximális összegét. 
Hibás teljesítési kötbér 
Minőségi kifogás esetén, amennyiben Vevő nem kéri a hibás teljesítés javítását, vagy
kicserélését, a hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %-, alapja az Egyedi Megrendelésben foglalt
hibás teljesítéssel érintett részére eső nettó ellenérték. 
Meghiúsulási kötbér: 
Ha valamely eseti megrendelés olyan okból, amelyért Eladó felelős, meghiúsul (így különösen,
de nem kizárólagosan: Eladó a teljesítést jogos ok nélküli megtagadja; a teljesítés az Eladó
érdekkörében felmerült okból lehetetlenül), úgy Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér követelésére
jogosult, amelynek mértéke az eseti megrendelés/írásbeli konzultáció alapján adott ajánlat
nettó ellenértékének 20 %-a. 
Amennyiben eladó valamely eseti megrendelést nem igazol vissza, vagy a szerződésben foglalt
határidőn túl jelzi, hogy a szállítást nem tudja teljesíteni, illetve amennyiben az eseti
megrendelésre adott árajánlatában nem hívja fel vevő figyelmét arra, hogy helyettesítő
terméket kíván szállítani, akkor az adott termék értékének 0,5 %-ával megegyező mértékű
kötbért köteles vevő részére megfizetni azzal, hogy a kötbér mértéke minimum 20 ezer forint,
de a 100 ezer forintot nem haladhatja meg. 
Ajánlatkérő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek nyertes
ajánlattevő köteles 5 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben nyertes
ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és
bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés részéről
elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135. § (6) és (10) bekezdések
feltételeinek teljesülése esetén. 
Vevő kötbért akkor is követelhet, ha kára nem merült fel. 
Vevő jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb
jogait is. 
Jótállás a KD műszaki leírás ártáblázata és a KD részét képező szerződéstervezetben (KM)
rögzítettek szerint.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Az ellenérték kiegyenlítése az adott megrendelés alapján adott ajánlat tekintetében az igazolt
teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon
belül történik. A nyertes ajánlattevő a megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet.
Ajánlatkérő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget, így nyertes ajánlattevő a számláját (1 db)
a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően nyújthatja be az adott
megrendelés alapján adott ajánlat vonatkozásában.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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AK sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) és nem követeli
meg a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság)
létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
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:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bek. Az elektronikus
bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen
közbeszerzéssel kapcsolatosan Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalhoz célzott
támogatásra vonatkozó igényt nyújt be. A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a célzott
támogatásra vonatkozó igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely alapján az
eljárást a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja és 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelennek
nyilváníthatja, vagy a Kbt. 53.§ (7) bekezdése alapján alkalmazandó 131.§ (9) bekezdését
alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a szerződés megkötésére irányadó jogszabályi határidő a fedezetre biztosítására
vonatkozó fővárosi döntés meghozatala előtt jár le, úgy a szerződés megkötésre kerül, azonban
csak a fedezet biztosítására vonatkozó pozitív döntés esetén, és annak kihirdetésének
időpontjában lép hatályba.

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő
benyújtását.

VI.3.9) További információk: 1. A Közbeszerzési Dokumentumok (tov.: „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
r. vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen
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elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő 
jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 
424/2017. (XII.19) Korm. r. rendelkezéseivel. 
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi 
dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat 
megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § 
rendelkezéseire. 
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít. 
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű 
dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a 
KD-ban részletezettek szerint. 
6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a 
közbeszerzési dokumentum szabályozását. 
7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2a) bek., kivéve, ahol 
ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül 
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat)]. 
8. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. 
9. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 
10. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem 
alkalmazza. 
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza, azonban a Kbt. 81.§ (4)-(5) pontját 
alkalmazza. 
12. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért. 
13. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási 
rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII. 19.) Korm. r.), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a 
közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 
14. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetmény 
Ajánlattevő rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás). 
15. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind 
közös ajánlattevők tekintetében. 
16. Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. A részletes fizetési 
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
17. A szerződést megerősítő biztosítékok részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét 
képező szerződéstervezet (KM) tartalmazza. 
18. Szakmai ajánlatnak minősül a benyújtandó részletes ártáblázat, mely nem hiánypótolható. 
Emellett kérjük benyújtani a megajánlott termékek teljes leírását az ajánlat részeként, amennyiben 
helyettesítő terméket ajánl meg ajánlattevő. 
19. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott 
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legelőnyösebb ár értékelése szolgálja. 
20. Az eljárás részenként egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az
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ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján beszerzés megvalósítására Kbt. 105. § (1)
bekezdés a) pontja alapján kerül sor, azaz ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján,
figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására
irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza. A Kbt. 104. § (3) bekezdésre figyelemmel a
keretmegállapodásban részes ajánlattevőt ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség
terheli. A KM 2. részében a termék-, árlistában szereplő termékeket az értékelési szempontokra
adott ajánlattevői áron köteles szállítani. AK egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan
megrendelni kívánt specifikációjú termékek és mennyisége alapján eseti megrendelést küld ki
melyre AT árajánlata alapján azt köteles leszállítani az ATként szerződő fél a keretmegállapodásban
meghatározott határidőn belül, az egyedi megrendelésben foglalt helyszínre.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

2022/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei 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 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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