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A.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. Az eljárás  

1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt., a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt eljárás keretében a jelen ajánlati dokumentációban 
meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az ajánlattevőktől. 

 
1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó 
rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen ajánlati dokumentáció 
külön nem tesz utalást. 

 
1.3. Az eljárás fajtája nyílt közbeszerzési eljárás. 
 
1.4. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás 

nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek az 
ajánlattételi határidő lejártával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt 
jelenti, hogy az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. 

 

2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása  

2.1. Bozót- és cserjeirtás, fűkaszálás, vegyszeres gyomirtás, fakivágás, gallyazási 
munkák elvégzése, az alábbi részajánlattételi lehetőséggel, a 11. sz. mellékletben 
meghatározott feltételeknek megfelelően: 

I. rész: HÉV vonalak mentén és az állomási területeken illetve a járműtelepeken 
bozót-, cserje irtás, fűkaszálás. Érintett terület nagysága összesen: 778 164 m2 

II. rész: Villamos vonalak mentén és a villamos kocsiszínekben bozót-, cserje irtás, 
fűkaszálás. Érintett terület nagysága összesen: 333 801 m2 

III. rész: Metró járműtelepeken bozót-, cserje irtás, fűkaszálás. Érintett terület 
nagysága összesen: 93 497 m2 

IV. rész: Autóbusz, trolibusz telephelyeken bozót-, cserje irtás, fűkaszálás. Érintett 
terület nagysága összesen: 99 511 m2 

V. rész: Állomási, végállomási zöldterületen bozót-, cserje irtás, fűkaszálás. Érintett 
terület nagysága összesen: 36 166 m2 

VI: rész: Vegyszeres gyomirtás. Érintett terület nagysága összesen: 1 841 125 m2 

VII. rész: Fakivágás, gallyazás (felsővezetéki környezetben is): 4 600 m3/év -50% 
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3. Kapcsolattartás az Ajánlatkérővel 

3.1.  Ajánlatkérő elérhetősége: 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
1980 Budapest, Akácfa utca 15. 

 Telefonszám: (+36-1) 461-65-78 
 Faxszám:  (+36-1) 461-65-24 

E-mail cím:  kozbeszerzes@bkv.hu 

4. Kiegészítő tájékoztatás 

4.1. Amennyiben az ajánlattevő - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlati 
felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban közölt információkkal kapcsolatosan 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban- a kérdéssel 
érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy dokumentáció melyik pontja, 
bekezdése stb.) -, a fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetőségeken, az Ajánlatkérő 4.2 
pontban rögzített válaszadási határidejét megelőző 4 nappal korábban (az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal) megkeresheti az Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő 
kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítő tájékoztatás körében az Ajánlatkérő felé 
eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az ajánlattevő 
minden esetben szerkeszthető MS Word formátumban is küldje meg, a kérdéses rész 
(mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett (pl. ajánlati dokumentáció 4.1 
pont második bekezdés). 

 
4.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban nyújtja, legkésőbb az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt hat nappal. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást (beleértve a 
kérdés ismertetését, a kérdező azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan 
ajánlattevőnek, ill. alvállalkozónak, aki az ajánlati dokumentációt igazoltan letöltötte, 
és a Visszaigazoló adatlapot megküldte. 

 
4.3. Amennyiben Ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli, 

hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy a Kbt-től, 
illetőleg a dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt. 
49.§ (4) bekezdésben foglaltakon túl többletelőírást tartalmaz, kiegészítő 
tájékoztatásban közli az ajánlattevőkkel, hogy a dokumentáció Ajánlatkérő által 
pontosan megjelölt eleme, előírása semmis. 

5. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek 

5.1. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén 
és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

 
5.2. Ajánlattevő – az 1/2004. (I.9.) FMM rendeletben meghatározottak szerint – az alábbi 

szervezetektől kaphat megfelelő tájékoztatást:  
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Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 

Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. 
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. 
Zöldszám: 06/80/204-292 
E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 
Internetcím: www.ommf.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Zöldszám: 06/80/204-258 
E-mail: munkavedelem@mbfh.hu 
Internetcím: www.mbfh.hu 
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B.    AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

6. Az ajánlat formája  

6.1. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban, összefűzve kell 
benyújtania az ajánlatát, és fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy 
"eredeti ajánlat" vagy " ajánlat másolata". Az ajánlatok példányai közötti bármilyen 
eltérés esetén az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat oldalszámozására a jelen 
ajánlati dokumentáció 11.1 pontja irányadó. Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő a 
benyújtott ajánlatot elektronikus adathordozón is szíveskedjen rendelkezésre 
bocsátani, a táblázatos word, illetve az excel állományokat szerkeszthető formában 
is. Az elektronikus adathordozón ajánlattevő nevét és az eljárás számát is 
szíveskedjenek feltüntetni. 
 

6.2. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve vannak 
és az ajánlat lapozható (történhet például összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, 
sínnel, stb.) 

 
6.3. Az ajánlatot papíron kell benyújtani, eredeti és másolati példányait géppel, vagy 

tintával kell írni. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy 
az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az általa készített - dokumentumot 
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. 

 
6.4. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevő 

által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen 
korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell 
ellátniuk. 

 

7. Az ajánlat nyelve 

7.1. Az ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az 
ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, 
illetve dokumentum nyelve a magyar. 

 
7.2. Az ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de idegen 

nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az 
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére 
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A 
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.. Az ajánlat értelmezési 
szempontjából a magyar fordítás az irányadó.  

8. Az ajánlat csomagolása 

8.1. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti és másolati példányait külön, vagy egy közös 
borítékba, vagy csomagolásba kell zárnia. 
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8.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal 

ellátni, melyből egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy milyen számon, 
melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, 
és mely időpontig nem bontható fel az ajánlat) 

 

Ajánlat a 
„Bozót- és cserjeirtás, fűkaszálás, vegyszeres gyomirtás, 

fakivágás, gallyazási munkák elvégzése” 

tárgyú ajánlati felhívásra. 

Ajánlati felhívás száma: BKV Zrt. 15/T-96/12. 

TILOS FELBONTANI 2012. december 13-án 10:00 óra ELŐTT!  
 
 

 
8.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és 

megcímezve, akkor az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves 
helyre történő továbbításáért. Amennyiben az Ajánlattevő több részre tesz ajánlatot 
úgy azokat egy borítékban vagy csomagolásban kell benyújtania. 

 
8.4. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban 

meghatározott határidőig az ajánlatkérő által meghatározott irodába eljutnak. 
[Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a 
portán való bejutás időt vehet igénybe, azonban határidőben benyújtott ajánlatnak 
csak az tekinthető, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az 
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig.] A késve beérkező ajánlat befogadására 
nincs lehetőség; azokat az ajánlatkérő érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles 
nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához 
hasonlóan – a Kbt. 34. § (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérő köteles 
megőrizni, ennek megfelelően az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetőség. 
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C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

9. Az ajánlat tartalma 

9.1. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében 
jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az ajánlattevők 
rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérő, egyéb 
nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az előírásokat, amennyiben a 
benyújtott dokumentumok a felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek megfelelnek. 

 
9.2. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, 

valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és 
igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. 

 
9.3. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági előírás forintra történő 

átszámítását Ajánlatkérő végzi. Az átszámítás alapja: 
- a forgalmi adatoknál az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés 

évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga, 
- referencianyilatkozatban/igazolásban szereplő, árra vonatkozó 

adatoknál a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves 
átlaga 

10. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

Az ajánlatnak– lehetőség szerint az alábbi sorrendben - tartalmaznia kell az alábbi 
dokumentumokat:  
 

(1) Tartalomjegyzék 
(2) Felolvasólap 
(3) Ajánlattételi nyilatkozat 
(4) Nyilatkozat az alvállalkozókról és az erőforrás szervezetekről 
(5) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat/irat(ok) 
(6) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás 
(7) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok 

a. Nyilatkozat az árbevételről 
b. Felelősségbiztosítás fennállásának igazolása 

(8) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok 
a. Referencia igazolás/nyilatkozat 

(9) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata  
(10) Közös ajánlatot tevők megállapodása (adott esetben) 
(11) Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben) 
(12) A 11. számú mellékletben található, kitöltött ártáblázatok az ajánlattal érintett 

részek vonatkozásában 
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11. A benyújtandó dokumentumok részletezése  

11.1. Tartalomjegyzék 

Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő 
dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási 
felhívásban vagy az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentésekkel 
kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelműen azonosítható 
legyen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat 
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) 
nem kell, de lehet számozni. 

11.2. Felolvasólap 

A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció 1. sz. melléklete szerint kitöltve kell az 
ajánlathoz csatolni.  

A felolvasólapban meg kell adni ajánlattevő nevét, székhelyét és a cégjegyzésre 
jogosult személy nevét. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi 
ajánlattevő nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell 
adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, 
akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A 
kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetőségeinek meghatározásakor 
figyelemmel kell lenni arra, hogy az ajánlatkérő az eljárás során kizárólag ezen 
elérhetőség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat.  

A felolvasólapon a VII. rész (fakivágás, gallyazás) tekintetében meg kell adni 
továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont(ok) 
alapján értékelésre kerülnek 

11.3. Ajánlattételi nyilatkozat 

Az ajánlattevőnek ki kell töltenie, cégszerűen alá kell írnia és az ajánlatban be kell 
nyújtania a 2. sz. melléklet szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot. 

 

11.4. Nyilatkozat az alvállalkozókról és az erőforrás szervezetekről 

Az ajánlatban meg kell jelölni 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt 
a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre 
fognak működni. 

c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 
melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 
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A fenti adatokat a 3. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha az ajánlattevő 
a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni 
kell az ajánlatához, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy 
szövegesen jelezni kell ezen szervezetek mellőzését.  

 
11.5. Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) 
Korm.rendelet 2-10.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2) 
bekezdésének hatálya alá. Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 
56. § (1) bekezdés f) és i) pontjában meghatározott kizáró okok fenn nem állását 
ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozatának benyújtásával igazolja. A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja 
tekintetében, amennyiben ajánlattevő nem minősül cégnek, a kizáró ok fenn nem 
állását közjegyző vagy gazdasági, ill szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 
benyújtásával igazolja. 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 4. számú melléklet kitöltésével kell 
nyilatkozni a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, valamint a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésére vonatkozóan a 310/2011. Korm. Rendelet 2. § ib) pontja és a 2. § 
j) pontjában meghatározottak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a 
hivatkozott kizáró okok hatálya alá. Az 56. § (1) bekezdés kc) és az 56. § (2) 
bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására a 5. számú melléklet 
nyújt segítséget. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

Amennyiben ajánlattevőnek tudomása van egyéb nyilvántartásról, mely a kizáró 
okok fenn nem állása tekintetében jelentőséggel bír, Ajánlatkérő kéri 310/2011. 
(XII.23.) Korm.rendelet 2.§  d) és f) pontja, továbbá a 310/2011. (XII.23.) 
Korm.rendelet 20.§ (2) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartáson felül, egyéb 
kizáró okok igazolására alkalmas, az előírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, 
ingyenes) megfelelő nyilvántartások ajánlatban történő megjelölését.   

A Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint Ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatában, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya 
alá. A nyilatkozatot a 6. számú melléklet kitöltésével kell megtenni. Ha az 
ajánlattevő nem vesz alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezetet akkor nem kell csatolni ezen mellékletet. A kizáró 
okok igazolásával kapcsolatban Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 
vonatozásában a Közbeszerzési Értesítő 2012/58. számában, 2012. május 23-án 
megjelent, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során 
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 
vonatkozásában tárgyú útmutató nyújt segítséget. Nem Magyarországon 
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letelepedett gazdasági szereplők tekintetében a Közbeszerzési Értesítő 2012/61. 
számában, 2012. június 1-jén megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a 
közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, 
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai 
Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú 
útmutató nyújt segítséget. 

 
11.6. Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás 

 
Az ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet részéről egyszerű másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre 
jogosult személy(ek)nek az aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája, akik az 
ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra.  

 
11.7. Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok 

 
a. Az ajánlati felhívás III.2.2) pontja szerinti, az árbevételről szóló nyilatkozat a 7. 

számú melléklet szerint 
 

b. Az ajánlati felhívás III.2.2) pontja szerinti felelősségbiztosítás fennállásának 
igazolása 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel 
meg. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. 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 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az előzőek szerint más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 

� ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

� ha ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő 
fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának 
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 
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vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg. 

 

11.8. Műszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok 
 

a. A referenciák ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16 § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell elvégezni: 

 
• Ha a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 6.§ (1) bekezdésének a)-

c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet 
esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján nem minősül ajánlatkérőnek, akkor az általa 
adott igazolással vagy attól függően, hogy kinek a teljesítését 
igazolja a referencia, az ajánlattevő, vagy az alkalmassági 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. 

 
• Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6.§ (1) bekezdésének a)-c) 

pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet 
esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, akkor az általa 
kiadott vagy aláírt igazolással. 

 
A fentiek szerinti nyilatkozatot legalább a 8. számú melléklet, vagy az abban 
szereplő adatokat tartalmazó dokumentum kitöltésével kell teljesíteni. 
A fentiek szerinti igazolást legalább a 9. számú mellékletet képező mintában 
szereplő adatokat tartalmazó, a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt 
igazolás kitöltésével kell teljesíteni. 
 
Az igazolásban vagy nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat kell megjelölni: 

- a teljesítés ideje; 
- a szerződéskötő másik fél; 
- a szolgáltatás tárgya 
- az ellenszolgáltatás összege, 
- a szolgáltatás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, 

elérhetősége; 
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e 
 

A referencianyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, 
melyből az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. 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 
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ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az előzőek szerint más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 

� ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

� ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy 
milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet 
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 

 
11.9. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül.  

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, 
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 
11.10. Közös ajánlatot benyújtók megállapodása 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők megállapodását, melynek 
minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti 
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös 
ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a 
képviselő cég megjelölését és meghatalmazásának körét. 

11.11. Üzleti titok körének meghatározása 

Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában olyan tényt, információt, megoldást, vagy 
adatot közöl, mely üzleti titoknak  minősül, ezt kifejezetten jeleznie kell és az 
üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon, mellékletben kell 
szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra hozatalát az 
ajánlattevő megtilthatja. 

Nem minősül, nem minősíthető üzleti titoknak: 
• a közbeszerzés alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró 

rendelkezése 
• ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye) 
• olyan tény, információ, megoldás vagy adat, mely a bírálati szempont 

alapján értékelésre kerül 
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• olyan adat, mely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 
Ajánlattevőnek a Kbt. 80.§-ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az 
üzleti titok körét, hogy az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződést honlapján közzétenni. 
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D. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
 
Ajánlatkérő az egyes részek vonatkozásában az ajánlatokat külön-külön értékeli, és 
részenként külön-külön hirdet nyertes ajánlattevőt. 
 

12. A bírálati szempont(ok)  

12.1. Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat az I – VI. részek esetében a Kbt. 71.§ (2) 
bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szempontja alapján bírálja el. 

 
Az ajánlati árat a Felolvasólap megfelelő sorainak kitöltésével kell megadni. 
 
Az ajánlati árakat magyar forintban (HUF) kérjük megadni. 
 
Az Ajánlattevőnek a szolgáltatás árait a 11. sz. mellékletben található Ártáblázatok 
kitöltésével is meg kell adnia. Az ajánlati árak összesítését a Felolvasólap megfelelő 
sorának kitöltésével  is meg kell adni. 
 
A nettó egységáraknak minden rész tekintetében tartalmazniuk kell a szerződésszerű 
teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget – ideértve a fuvarozás, tárolás, 
rakodás, szakmunka-, segédmunka díjait és szükséges géphasználati díjakat, a 
felhasznált anyag és hatósági engedélyek költségeit is, a keletkező hulladék, 
nyesedék, kaszálék stb. elszállításának és további kezelésének költségét is -, valamint 
a különféle vámköltséget és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. 
 
Az ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix árak 
meghatározását kéri.  
 
Az árak a szerződés teljesítése során, 12 hónap elteltét követően legfeljebb a KSH 
által kiadott inflációs ráta 80%-ának megfelelő mértékű áremeléssel módosulhatnak. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása érdekében Ft/alkalom összesített ár érték 
meghatározását kéri a 11. számú melléklet, valamint a Felolvasólap kitöltésével. A 
11. számú mellékletben meg kell határozni az I-V. részeknél a Fűkaszálás, fűnyírás, 
valamint a Bozót- és cserjeirtás m2-re vetített egységárát. Ezen egységárak 
felszorzásra kerülnek az érintett részhez tartozó területek teljes mennyiségével, és a 
munkanemek összege képezi a bírálat alapját, a Ft/alkalom értéket a teljes területi 
mennyiségre vonatkoztatva. Ajánlattevők részenként kizárólag valamennyi 
helyszínre vonatkozó, egységes egységárat határozhatnak meg. Egy egységár 
Fűkaszálás, fűnyírás vonatkozásában, illetve egy egységár Bozót- és cserjeirtás 
vonatkozásában. 
 
A bírálat részét nem képezi, de az V. rész vonatkozásában ajánlattevőknek opciós 
ajánlatot kell tenniük a csatolt táblázatban megjelölt növényekre, feladatokra. 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során igény esetén él majd az opciós feladatokból 
történő lehívás lehetőségével. 
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A VI. rész esetén, a vegyszeres gyomirtási feladatokra lehetőség van területenként 
eltérő egységárak meghatározására is. 

 
12.2. Az ajánlatkérő a VII. részre beérkező ajánlatokat a Kbt. 71.§ (2) bekezdés b) pontja 

alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján bírálja el. 
 

A bírálati szempontok az alábbiak: 
 

 Bírálati szempont Súlyszám Alszempont 
súlyszáma 

1. Ajánlati egységár 95  
1.1 Fa gallyazása 6 m magasságig   20 
1.2 Fa gallyazása 6 m magasság felett  20 

1.3 
Fa kivágása 40 cm átmérőig, tuskóirtás nélkül, 

gallyazással, darabolással  
 10 

1.4 
Fa kivágása 40 cm átmérő felett, tuskóirtás 

nélkül, gallyazással, darabolással  
 10 

1.5 
Fa kivágása 40 cm átmérőig, tuskóirtással, 

gallyazással, darabolással  
 10 

1.6 
Fa kivágása 40 cm átmérő felett, tuskóirtással, 

gallyazással, darabolással  
 10 

1.7 Alpintechnikai felár  10 

1.8 
Hulladék gallyak, tuskók, faágak rakodása, 
elszállítása 

 
5 

2. Legrövidebb reakció idő havaria esetén 5  
 

Az értékelés során adható értékelési pontszám részszempontonként: 0-10. 
Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok az adott részszempont 
súlyszámával megszorzásra kerülnek. Az így kapott szorzatok ajánlatonként 
összeadásra kerülnek.  
Az az ajánlat összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a 
legnagyobb. 
Valamennyi részszempont esetében az értékarányosítás módszere szerint kerülnek 
értékelésre az ajánlatok. 
 

12.2.1. Részszempont 1: Az ajánlati egységár 
 

Az ajánlati árakat magyar forintban (HUF) kérjük megadni. 
 

Az ajánlati egységár részszempont esetében az értékarányosítás módszere szerint 
kerülnek értékelésre a megajánlott ajánlati árak.  
 
A legkedvezőbb tartalmi elem (legalacsonyabb ajánlati ár) a maximális pontszámot 
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva az alábbi képlet alapján arányosan kiszámított pontszámot kapnak: 

 

Részszempontra adott értékelési pontszám: ×
díjlévőajánlatbanVizsgált

díjyabbLegalacson
10 
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A kapott értékelési pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. 
A hulladék gallyak, tuskók, faágak elszállítása az ajánlattevő feladata, melynek a 
rakodási árat is tartalmaznia kell, egy m3 –re vonatkozó egységárat kell megadni.  

Az alpintechnikai felárat %-ban kéri az Ajánlatkérő meghatározni, ebben az esetben 
a részszempont értékelése az alábbi képlet szerint történik: 

10
%

%
x

értékeőértékelend

értékyabblegalacson
pontszámértékelési

−=  

12.2.2. Részszempont 2: Legrövidebb reakció idő havaria esetén 
 

A legrövidebb reakció idő részszempont esetében értékarányosítás módszerével értékel 
ajánlattevő. 
Az Ajánlatkérő elvárja az Ajánlattevőtől, hogy havaria esetén (pl. vihar miatti 
fakidőlések, melyek veszélyeztetik a kötöttpályás közlekedést) a bejelentéstől számított 
120 percen belül a helyszínre érkezzenek a szükséges gépi és humán forrásokkal. Az 
Ajánlattevő ennél vállalhat rövidebb reakció időt is, melyet az Ajánlatkérő az alábbiak 
szerint értékel:  
Az az ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot (10), amelyikben a részszempontra 
vonatkozó megajánlott reakció idő (percben megadva) a legalacsonyabb, a többi ajánlat 
adott részszempontjához tartozó tartalmi elemet pedig a legalacsonyabbtól való eltérés 
arányában vizsgálja ajánlatkérő az alábbi képlet szerint: 
 

10x
reakcióidőőértékelend

reakcióidőblegkeveseb
pontszámértékelési =  

120 percnél magasabb reakcióidőt ajánlattevő nem ajánlhat meg. Az ajánlatot egész 
percekben kérjük megadni. 
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1. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 

I.  Ajánlattevő adatai: 

a. Neve: ..................................................................................................................  

b. Székhelye: ..........................................................................................................  

c. Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………….. 

d. Adószáma: …………………………………………………………………….. 

e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................  

f. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet 

i. Neve, titulusa:  .......................................................................................  

ii.  telefonszáma:  ........................................................................................  

iii.  fax:  ........................................................................................................  

iv. e-mail:  ...................................................................................................  

II.  Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve: 

a. Neve: ..................................................................................................................  

b. Székhelye: ..........................................................................................................  

c. Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………….. 

d. Adószáma: …………………………………………………………………….. 

e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................  

a. Neve: ..................................................................................................................  

b. Székhelye: ..........................................................................................................  

c. Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………….. 

d. Adószáma: …………………………………………………………………….. 

e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................  
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III.  Nettó ajánlati ár:   

I. rész: HÉV vonalak mentén és az állomási területeken illetve a 
járműtelepeken bozót-, cserje irtás, fűkaszálás.  

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 

II. rész: Villamos vonalak mentén és a villamos kocsiszínekben bozót-, 
cserje irtás, fűkaszálás.  

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 

III.  rész: Metró járműtelepeken bozót-, cserje irtás, fűkaszálás.  

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 

IV. rész: Autóbusz, trolibusz telephelyeken bozót-, cserje irtás, fűkaszálás.  

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 

V. rész: Állomási, végállomási zöldterületen bozót-, cserje irtás, 
fűkaszálás.  

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 

VI:  rész: Vegyszeres gyomirtás  

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 

VII. rész: Fakivágás, gallyazás (felső vezetéki környezetben is) 

Munkanemek Egységár 
Fa gallyazása 6 m magasságig  ……Ft/m3 
Fa gallyazása 6 m magasság felett ……Ft/m3 
Fa kivágása 40 cm átmérőig, tuskóirtás 
nélkül, gallyazással, darabolással  

……Ft/m3 

Fa kivágása 40 cm átmérő felett, tuskóirtás 
nélkül, gallyazással, darabolással  

……Ft/m3 

Fa kivágása 40 cm átmérőig, tuskóirtással, 
gallyazással, darabolással  

……Ft/m3 

Fa kivágása 40 cm átmérő felett, 
tuskóirtással, gallyazással, darabolással  

……Ft/m3 

Alpintechnikai felár ……….% 
Hulladék gallyak, tuskók, faágak rakodása, 
elszállítása 

……Ft/m3 

Legrövidebb reakció idő havaria esetén ……..perc 

………………..  20..…. év …………..  …… 

 
 Cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy 
  

� az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és annak valamennyi 
mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen 
tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt 
feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott 
ellenszolgáltatás ellenében. 

� cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint: 

• mikrovállalkozás 

• kisvállalkozás 

• középvállalkozás 

• nem tartozik a törvény hatálya alá.* 
 
 
…………, 20..…év …hó….nap  
 
 
 ……………………………….. 
 Cégszerű aláírás 
* a megfelelő válasz aláhúzandó 
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3. sz. melléklet 
AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCS ÁTÓ 

SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE 
 

 A szerződés teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozók neve 

és székhelye 

A közbeszerzésnek a 
közreműködésével 
érintett rész(ek) 
megnevezése 

A közbeszerzésnek a 
közreműködésével 

érintett rész(ek) %-os 
aránya 

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 

megjelölésével)  

1.   

2.   

 
 

A közbeszerzésnek azon részei(nek) 
megnevezése, melyek teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem 
haladó mértékben alvállalkozók kerülnek 

igénybe vételre 

A közbeszerzés értékének tíz %-át nem 
meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó neve és címe 
(amennyiben az alkalmassági 

követelményeknek vele együttesen kíván 
megfelelni)  

1.   

2.   

…………, 20..…év ……….. hó …….. nap. 

  ...............................................  
 Cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a 
közbeszerzésekről szóló törvény 56..§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek 
szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
 

56. § (1) 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy 
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), 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; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g)15 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával 
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el, vagy 

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély 
megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
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h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy 
személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 
elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) 16 korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából 
fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági 
határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen 
határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az 
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-
visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az 
adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 
kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján 
fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

56. § (2) 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 
fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően 
alkalmazni. 

 
…………, 20..…év …hó….nap 
 ……………………………….. 
 Cégszerű aláírás 
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5. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT  

a Kbt. 56. § (1) kc) és (2) bekezdésében foglaltakról 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében 
kijelentjük, hogy az általunk képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén. 
 
Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társaságban az alábbi – pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. 
§ r) pontja szerinti definiált – tényleges tulajdonosok rendelkeznek tulajdonosi 
részesedéssel: 
 

Név Lakcím 
  
  
  
  
 
 
Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok, továbbá az alábbiakban megjelölt jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendelkeznek 25%-ot 
meghaladó részesedéssel. 
 

25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni 
joggal vagy részesedéssel rendelkező 

szervezet neve 

25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni 
joggal vagy részesedéssel rendelkező 

szervezet címe 
  
  
  
  
 
Fent megjelölt szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok nem áll fenn. 
 
 
 
…………, 20..…év …hó….nap 
 
 
 ……………………………….. 
 Cégszerű aláírás 
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6. sz. melléklet 

 

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ 

ALVÁLLALKOZÓK, ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT  MÁS 
SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN 

 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 

jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. 

§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 

igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá. 

 

…………, 20..…év …hó….nap 
 ……………………………….. 
 Cégszerű aláírás 
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7. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELR ŐL  
 

 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele az alábbiak szerint alakult:  

 
 

Év 
Teljes árbevétel 

 (Ft) 
2009.  
2010.  
2011.  

 
 
 

…………, 2012...…év …hó….nap 
  
 ……………………………….. 
 Cégszerű aláírás 
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8. sz. melléklet 
 
 

REFERENCIANYILATKOZAT 
 
 

Teljesítés 
ideje 
(év) 

Szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezése 

Szolgáltatás 
tárgya, 

mennyisége 

Ellen-
szolgáltatás 

összege 

Nyilatkozat, 
hogy a 

teljesítés az 
előírásoknak 

és a 
szerződésnek 
megfelelően 

történt-e 

A 
referenciát 

igazoló 
személy 

neve, 
elérhetősége 

      
      
      
      
 
 

 
 

…………, 20..…év …hó….nap 
  
 ……………………………….. 
 Cégszerű aláírás 
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9. sz. melléklet 
 

REFERENCIA IGAZOLÁS  
(Referenciát adó által töltendő ki!) 

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése:  ..........................................................  

2. A referencia igazolást kiállító személy 

a. neve: .....................................................................................................................  

b. beosztása:  .............................................................................................................  

c. elérhetősége:  ........................................................................................................  

3. A szolgáltatást teljesítő cég megnevezése:  .............................................................................  

4. A teljesítés adatai: 

a. A szolgáltatás tárgya:  .........................................................................................................  

b. A teljesítés ideje:  ................................................................................................................  

c. Az ellenszolgáltatás összege:  .............................................................................................  

d. A szolgáltatás mennyisége:  

5. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: 

 ................................................................................................................................................  

……………, 20..……. év ………….… hó   …..nap.      

  ...............................................  
 Cégszerű aláírás 
 (a referenciát kiállító részéről) 
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10. sz. melléklet 
 

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 

az ajánlati dokumentáció letöltéséről 

 

Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… 
(címe) ezen visszaigazolás BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály részére 
történő megküldésével igazolom, hogy a Bozót- és cserjeirtás, fűkaszálás, vegyszeres 
gyomirtás, fakivágás, gallyazási munkák elvégzése (BKV Zrt.15/T-96/12) tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő honlapjáról letöltöttük. 

  

Kapcsolattartó személy neve: …………………………………………………………… 

Beosztása: ……………………………………………………………………………….. 

Postai címe: ……………………………………………………………………………… 

Telefax:…………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

  

  

……………….., 2010. …………..hó …………..nap  

  

  

.............................................. 

Cégszerű aláírás 
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11. számú melléklet 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
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Az I. részre vonatkozó mennyiségi adatok (tájékoztató jelleggel) 

Ártáblázat: 

HÉV vonalak mentén és az állomási területeken zöldterület mennyisége 

Terület 
Kaszálás  

Érintett terület nagysága 
(m2) 

Bozót- és cserjeirtás 
Érintett terület nagysága 

(m2) 

Gödöllői vonal 106 700 94 418 

Ráckevei vonal 103 385 70 781 

Csepeli vonal 39 800 3 073 

Szentendrei vonal 85 887 79 240 

Állomási területek 123 573 17 358 

Összesen: 459 345 264 870 

 
HÉV járm űtelepek zöldterület mennyisége 

 

Járműtelepek 
Kaszálás  

Érintett terület nagysága 
(m2) 

Bozót- és cserjeirtás 
Érintett terület nagysága 

(m2) 

Cinkota  
3710 

 
300 

 

Ráckeve 5829 0 

Dunaharaszti 6727 1000 

Csepel 13282 1000 

Szentendre 10 720 1490 

Szentendre Múzeum 3 600 20 

Áramátalakítók 5 783 488 

Összesen: 49651 4298 

 
Fűkaszálás, fűnyírás egységár .………….…  Ft/m2  

Bozót- és cserjeirtás egységár  …………….…Ft/m2 
 

Árösszesítő 

Fűkaszálás, fűnyírás (Egységár *508 996 m2) ………………….…Ft/alkalom 

Bozót- és cserjeirtás (Egységár *269 168  m2) ………………….…Ft/alkalom 

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 
 

A „Mindösszesen” rovatban feltüntetett ár írandó a Felolvasólapra! 
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Előírások az ajánlatkérő részéről 

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS: 

A vasútüzemmel kapcsolatos munkavédelmi oktatás megtartása az Ajánlatkérő feladata. A 
vasútüzemmel kapcsolatos munkavédelmi oktatást az állomási és járműtelepi munkákra 
vonatkozóan vonalak forgalmi üzemvezetői által kijelölt oktatók, a nyíltvonali munkákra 
vonatkozóan infrastruktúra szakszolgálat-vezető által kijelölt oktatók tartják meg az 
Ajánlattevőknek, térítésmentesen.  

 

A MUNKAVÉGZÉS TÁRGYÁHOZ KÖTÖD Ő FELADATOK: 

A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötésig meg kell ismernie, és el kell sajátítania a HÉV 
forgalmi utasításnak, a szolgálat ellátásához kapcsolódó szabályait (pálya és építmény-
fenntartási dolgozókra előírt forgalmi vizsga), valamint a munkavédelmi szabályokat, 
melyek betartásáért a továbbiakban felelősséggel tartozik. A szükséges vizsgák 
megszerzésére Ajánlatkérő térítésmentesen lehetőséget biztosít.  
 
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt területen köteles munkát végezni, a 
szerződésben rögzített mennyiség keretén belül. 
A bozót- és cserjeirtás tevékenység az Ajánlatkérő területén található a bozót-cserje 
növényzet eltávolítását és elszállítását illetve a vasúti pálya űrszelvény biztosítását a szélső 
vágánytengelytől mért 2,5 m távolságban, a sínkoronaszint felett 2,5 m magasságig, a 
rálátási háromszögek és a jelzők láthatóságának biztosítását is magába foglalja. 
A kaszálás a BKV Zrt által kezelt területek határaiig történik a sík felületeken, a teljes 
töltés rézsűn illetve bevágás rézsűkön. 
A  kaszálék és a nyesedék összegyűjtése valamint elszállítása az Ajánlattevő feladata. 
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A II. részre vonatkozó mennyiségi adatok (tájékoztató jelleggel) 

Ártáblázat: 

Villamos vonalak mentén lévő zöldterület mennyisége 
 

Pályamesteri szakaszok 
Kaszálás, fűnyírás  

Érintett terület nagysága 
(m2) 

Bozót- és cserjeirtás 
Érintett terület 
nagysága (m2) 

Városmajori 37 879 
17 795 

 

Budafoki 73 552 21 319 

Dél-pesti 70 203 23 005 

Észak-pesti 26 505 5 389 

összesen: 208 139 67 508 

 
Villamos kocsiszínek zöldterület mennyisége 

 

Kocsiszínek 

Kaszálás, 
fűnyírás  

Érintett terület 
nagysága (m2) 

Bozót- és cserjeirtás 
Érintett terület 
nagysága (m2) 

Zugló  2 400 2 

Kelenföld  600 60 

Ferencváros 2300 100 

Angyalföld 2 080 96 

Száva 2400 0 

Fék utca 100 50 

Budafok 10 000 0 

Szépilona 1 850 300 

Baross 346 20 

Hungária 2 750 500 

Fogaskerekű 10 100 11 050 

Zugligeti Libegő 1 000 10 000 

Budavári Sikló 0 50 

összesen: 35926 
22228 

 
 

Ajánlati ár 
Fűkaszálás, fűnyírás egységár .………….…  Ft/m2  
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Bozót- és cserjeirtás egységár  …………….…Ft/m2 
 
Árösszesítő 

Fűkaszálás, fűnyírás (Egységár *244065 m2) ………………….…Ft/alkalom 

Bozót- és cserjeirtás (Egységár *89736  m2) ………………….…Ft/alkalom 

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 
 

A „Mindösszesen” rovatban feltüntetett ár írandó a Felolvasólapra! 
 

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS: 

A vasútüzemmel kapcsolatos munkavédelmi oktatás megtartása az Ajánlatkérő feladata. A 
vasútüzemmel kapcsolatos munkavédelmi oktatást az állomási és járműtelepi munkákra 
vonatkozóan vonalak forgalmi üzemvezetői által kijelölt oktatók, a nyíltvonali munkákra 
vonatkozóan infrastruktúra szakszolgálat-vezető által kijelölt oktatók tartják meg az 
Ajánlattevőknek, térítésmentesen.  

 

A MUNKAVÉGZÉS TÁRGYÁHOZ KÖTÖD Ő FELADATOK: 

A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötésig meg kell ismernie, és el kell sajátítania a 
villamos forgalmi utasításnak, a szolgálat ellátásához kapcsolódó szabályait (pálya és 
építmény-fenntartási dolgozókra előírt forgalmi vizsga), valamint a munkavédelmi 
szabályokat, melyek betartásáért a továbbiakban felelősséggel tartozik. A szükséges 
vizsgák megszerzésére Ajánlatkérő térítésmentesen lehetőséget biztosít.  

Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt területen köteles munkát végezni, a 
szerződésben rögzített mennyiség keretén belül. 

A bozót- és cserjeirtás tevékenység az Ajánlatkérő területén található a bozót-cserje 
növényzet eltávolítását és elszállítását illetve a vasúti pálya űrszelvény biztosítását a szélső 
vágánytengelytől mért 2,5 m távolságban, a sínkoronaszint felett 2,5 m magasságig, a 
rálátási háromszögek és a jelzők láthatóságának biztosítását is magába foglalja. 

A kaszálás sík, rézsű illetve bevágásokban történik. 

A  kaszálék és a nyesedék összegyűjtése valamint elszállítása az Ajánlattevő feladata. 
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A III. részre vonatkozó mennyiségi adatok (tájékoztató jelleggel): 

Ártáblázat: 

Metró járm űtelepek zöldterület mennyisége 
 

Járműtelepek 
Kaszálás  

Érintett terület nagysága (m2) 
Bozót- és cserjeirtás Érintett 

terület nagysága (m2) 

K-Ny  7190 200 

É-D 47029 800 

MFAV 17278 100 

Pályafenntartás 10 000 10 900 

Összesen: 81497 12 000 

 
 

Ajánlati ár 
Fűkaszálás, fűnyírás egységár .………….…  Ft/m2  

Bozót- és cserjeirtás egységár  …………….…Ft/m2 
 
Árösszesítő 

Fűkaszálás, fűnyírás (Egységár *81497 m2) ………………….…Ft/alkalom 

Bozót- és cserjeirtás (Egységár *12000 m2) ………………….…Ft/alkalom 

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 
 
A „Mindösszesen” rovatban feltüntetett ár írandó a Felolvasólapra! 
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Előírások az ajánlatkérő részéről 

 

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS: 

A vasútüzemmel kapcsolatos munkavédelmi oktatás megtartása az Ajánlatkérő feladata. A 
vasútüzemmel kapcsolatos munkavédelmi oktatást az állomási és járműtelepi munkákra 
vonatkozóan vonalak forgalmi üzemvezetői által kijelölt oktatók, a nyíltvonali munkákra 
vonatkozóan infrastruktúra szakszolgálat-vezető által kijelölt oktatók tartják meg az 
Ajánlattevőknek, térítésmentesen.  

MUNKAVÉGZÉS TÁRGYÁHOZ KÖTÖD Ő FELADATOK: 

A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötésig meg kell ismernie, és el kell sajátítania a 
metró forgalmi utasításnak a szolgálat ellátásához kapcsolódó szabályait (pálya és 
építmény-fenntartási dolgozókra előírt forgalmi vizsga), valamint a munkavédelmi 
szabályokat, melyek betartásáért a továbbiakban felelősséggel tartozik. A szükséges 
vizsgák megszerzésére Ajánlatkérő térítésmentesen lehetőséget biztosít.  
 

Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt területen köteles munkát végezni, a 
szerződésben rögzített mennyiség keretén belül. 

A bozót- és cserjeirtás tevékenység az Ajánlatkérő területén található a bozót-cserje 
növényzet eltávolítását és elszállítását illetve a vasúti pálya űrszelvény biztosítását a szélső 
vágánytengelytől mért 2,5 m távolságban, a sínkoronaszint felett 2,5 m magasságig, a 
rálátási háromszögek és a jelzők láthatóságának biztosítását is magába foglalja. 

A kaszálás sík, rézsű illetve bevágásokban történik. 

A  kaszálék és a nyesedék összegyűjtése valamint elszállítása az Ajánlattevő feladata. 
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A IV. részre vonatkozó mennyiségi adatok (tájékoztató jelleggel): 

Ártáblázat: 

Autóbusz-, trolibusz telephelyek zöldterület mennyisége  
 

Autóbusz telephelyek 
 

kaszálás, 
fűnyírás 

Érintett terület 
nagysága (m2) 

Bozót-, cserjeirtás,  
Érintett terület 
nagysága (m2) 

Kelenföld telephely 4800 450 

Óbuda telephely 9740 130 

Dél-pesti telephely+Tanműhely területe 10500 12500 

Cinkota telephely 13888 445 

Trolibusz telephely 3500 300 

Egyéb gondnoksági terület 42428 1130 

Összesen: 84 856 14 655 

 
 

Ajánlati ár 
Fűkaszálás, fűnyírás egységár ..………….…  Ft/m2  

Bozót- és cserjeirtás egységár  …………….…Ft/m2 
 
Árösszesítő 

Fűkaszálás, fűnyírás (Egységár *84 856 m2) ………………….…Ft/alkalom 

Bozót és cserjeirtás (Egységár *14 655 m2) ………………….…Ft/alkalom 

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 
 
A „Mindösszesen” rovatban feltüntetett ár írandó a Felolvasólapra! 
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Előírások az ajánlatkérő részéről 

 

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS: 

A munkavédelmi oktatás megtartása az Ajánlatkérő feladata. A munkavédelmi oktatást a 
szakszolgálat-vezető által kijelölt oktatók tartják meg az Ajánlattevőknek, térítésmentesen.  

MUNKAVÉGZÉS TÁRGYÁHOZ KÖTÖD Ő FELADATOK: 

A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötésig meg kell ismernie, és el kell sajátítania a 
munkavédelmi szabályokat, melyek betartásáért a továbbiakban felelősséggel tartozik. A 
szükséges vizsgák megszerzésére Ajánlatkérő térítésmentesen lehetőséget biztosít.  
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt területen köteles munkát végezni, a 
szerződésben rögzített mennyiség keretén belül. A  kaszálék és a nyesedék összegyűjtése 
valamint elszállítása az Ajánlattevő feladata. 
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A V. részre vonatkozó mennyiségi adatok (tájékoztató jelleggel): 

 
Ártáblázat: 

 
Állomási, végállomási zöldterület mennyisége 

 

Terület 

Fűkaszálás, 
fűnyírás           
Érintett 
terület 

nagysága 
(m2) 

Bozót- és 
cserjeirtás        
Érintett 
terület 
nagysága 
(m2) 

Aszódi út végállomás 38   
Béke tér végállomás (udvarban) 18 1 
Bogdáni út végállomás 561   
Csepel, Határ utca végállomás 25 36 
Gazdagréti tér végállomás 79 82 
Gubacsi út végállomás 1 083 2 
Hűvösvölgy végállomás 1 006 82 
Hűvösvölgy végállomás (Régi) 801 9 
Káposztásmegyer, Szilas patak végállomás 894 103 
Mexikói út végállomás 53   
Normafa végállomás 188   
Örs vezér tere XIV.kerület végállomás 1 124 10 
Örs vezér tere X.kerület (Fehér úti oldal) vá. 1 429 996 
Rákospalota, Kossuth utca végállomás 326 3 
Rákospalota-Újpest MÁV állomás végállomás 114 20 
XVI. kerület Csömöri út végállomás 87 7 
X. kerület, Örs vezér tere faház és parkoló között   5 200 
XV.kerület, Énekes utca autóbusz végállomás 281 6 
DBR Kelenföldi járműtelep 10 637 5 000 
Haller u.-i hajóállomás 193 50 
Boráros téri hajóállomás 457 60 
Petőfi téri hajóállomás   3 
Újpest, Árpád u.-i hajóállomás 883 116 
Meder u.-i hajóállomás 372 47 
Árpád híd, (Népfürdő u.) hajóállomás 1 503 89 
Népliget metróállomás felszíni aknás kút 1 592 500 
Összesen 23 744 12 422 

 
Ajánlati ár 

Fűkaszálás, fűnyírás egységár .………….…  Ft/m2  
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Bozót- és cserjeirtás egység ár  …………….…Ft/m2 
 
Árösszesítő 

Fűkaszálás, fűnyírás (Egységár *23744 m2) ………………….…Ft/alkalom 

Bozót- és cserjeirtás (Egységár *12422 m2) ………………….…Ft/alkalom 

Mindösszesen:  ………………….…Ft/alkalom 
 

A „Mindösszesen” rovatban feltüntetett ár írandó a Felolvasólapra! 
 

Opciós ajánlati árat kérünk az alábbi táblázatban szereplő tételekre: 
 

Megnevezés Nettó ár Egység 

Cserjés pimpó (Potentilla fruticosa Goldteppich)   Ft/db 

Fehértarka kúszó kecskerágó (Euonymus fortunei Emerald 'n Gold)   Ft/db 

Gombkőris (Fraxinus ornus Mecsek)   Ft/db 

Gömbmeggy (Prunis frukticosa Globosa)   Ft/db 

Hamvas gyöngyvessző (Spiraes cinerea Grefsheim)   Ft/db 

Hóbogyó (Symphoricarpos albus)   Ft/db 

Japán vérborbolya (Berberis thunbergii)   Ft/db 

Kis meténg (Vinca minor)   Ft/db 

Kúszó madárbirs (Cotoneaster dammeri)   Ft/db 

Lonc (Lonicera pileata)   Ft/db 

Madárbirs (Cotoneastar dammeri Skogholm)   Ft/db 

Magyal (Ilex meserveae Blue Angel)   Ft/db 

Nyári orgona (Budleia davidii Royal Red)   Ft/db 

Oszlopos kínai nyár (Populus simonii Fastigiata)   Ft/db 

Oszlopos kocsányos tölgy (Quercus robur Fastigiata)   Ft/db 

Rózsaszín törpe gyöngyvessző (Spraea japonica Little Princess)   Ft/db 

Sásliliom (Hemerocallis Stella d'Oro)   Ft/db 

Sövénytuja (Ligustrum vulgare Atrovirens)   Ft/db 

Svéd madádbirs (Cotoneaster dammeri Skogholm)   Ft/db 

Szagtalan orbáncfű (Hypericum inodorum Rheingold)   Ft/db 

Szárnyas kecskerágó (Euonymus alatus)   Ft/db 

Szőnyegmadárbirs (Cotoneaster dammeri Coral beauty)   Ft/db 
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Szürke cipruska (Santolina chamaecyparissus)   Ft/db 

Téli jázmin (Jasminum nudiflorum)   Ft/db 

Terülő mirtuszlonc (Lonicera nitida Maigrün)   Ft/db 

Tollborzfű (Pennisetum alpecuroides)   Ft/db 

Törpe japán vérborbolya (Berberis thunbergii Atropurpurea Nana)   Ft/db 

Gyepesítés   Ft/m2 

Gyepfelújítás   Ft/m2 

Zöldterületen történő hulladék felszedés és elszállítás  Ft/m2 

Konténer biztosítása, berakodása  Ft/m3 
 

A fenti növények megrendelése esetében, amennyiben a megrendelésre sor kerül, úgy a 
telepítésükkel kapcsolatos mindennemű feladat, és az ehhez kapcsolódó minden eszköz, 
anyag, feltétel biztosítása az Ajánlattevő feladata, ezen költségeket az ajánlati 
egységáraknak tartalmazniuk kell.
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Előírások az ajánlatkérő részéről 

 

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS: 

A munkavédelmi oktatás megtartása az Ajánlatkérő feladata. A munkavédelmi oktatást a 
szakszolgálat-vezető által kijelölt oktatók tartják meg az Ajánlattevőknek, térítésmentesen.  

MUNKAVÉGZÉS TÁRGYÁHOZ KÖTÖD Ő FELADATOK: 

A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötésig, meg kell ismernie, és el kell sajátítania a 
munkavédelmi szabályokat, melyek betartásáért a továbbiakban felelősséggel tartozik. A 
szükséges vizsgák megszerzésére Ajánlatkérő térítésmentesen lehetőséget biztosít.  
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt területen köteles munkát végezni, a 
szerződésben rögzített mennyiség keretén belül. A  kaszálék és a nyesedék összegyűjtése 
valamint elszállítása az Ajánlattevő feladata. 
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A VI. részre vonatkozó mennyiségi adatok (tájékoztató jelleggel): 

Ártáblázat: 

Vegyszeres gyomirtási szolgáltatásokra vonatkozó területek mennyiségi adatai 
 
 

Terület 
Érintett 
terület 

nagysága (m2) 
HÉV vasúti pálya 1 177 023 

Autóbusz telephely és végállomások 1 850 
Metró járműtelepek 142 121 

Troli járműtelep 3000 

Villamos telephelyek és villamos vonal 518 881 

Mindösszesen: 
   

1 841 125 
 
 
Ajánlati ár, Árösszesítő 

Terület m2 
egységár Ft/ 

m2 
Összes m2* 

egységár 
(Ft/alkalom) 

HÉV vasúti pálya 
  

1 177 023 
  

Autóbusz telephely és végállomások 1 850   

Metró járm űtelepek 142 121   

Troli járm űtelep 1 250   

Villamos telephelyek és villamos vonal 518 881   

Mindösszesen: 
  

1 841 125 
  

 
A „Mindösszesen” rovatban feltüntetett ár írandó a Felolvasólapra! 
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Elvárások az Ajánlatkérő részéről: 

• Az Ajánlatkérő elvárja, hogy az Ajánlattevő a szolgáltatás ellátása során a 
megfelelő szerek megválasztásával törekedjen a rezisztencia kialakulásának 
késleltetésére. 

• Gyomirtott területnek a folyamatosan gyommentes területet tekinti az ajánlatkérő. 
Gyommentesnek tekinti a területet az Ajánlatkérő, ha a kezelt terület 5%-át nem éri 
el a gyomosodó terület nagysága. 

• Az Ajánlattevő köteles betartani az irtási tevékenységgel kapcsolatos törvényi, 
jogszabályi előírásokat, szabályozásokat valamint a munkavédelmi, biztonsági, 
egészségügyi, környezetvédelmi előírásokat. 

• Ajánlattevő kötelessége a szolgáltatás ellátásához szükséges eszközök, anyagok, 
vegyszerek, szerszámok és a képzett humánerőforrás biztosítása. 

• Ajánlattevőnek felelősséget kell vállalnia a tevékenysége végzése során 
bekövetkezett harmadik személynek illetve az Ajánlattevőnek okozott károkért. 

• Ajánlattevőnek vállalnia kell a veszélyes hulladékok (vegyszer maradékok) 
gyűjtését, elszállítását, megsemmisítését. 

• Ajánlattevő köteles biztosítani a felhasználni kívánt gyomirtó szernek a megfelelő 
munkahelyi, elsősegély-nyújtási személyi és tárgyi feltételeit. 

• A villamos pályaszakaszokon valamint a metró vonalakon, fővágányokban, kiálló 
és mellékvágányokban a gyomirtás csak üzemszünetben (éjszaka) végezhető. 

• A HÉV, Metró, villamos ágazatnál történő munkavégzéshez a tevékenységet ellátó 
dolgozóknak rendelkezni kell a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 
által 353.682/93 sz. alatt jóváhagyott F.2. Forgalmi Utasításban rögzített forgalmi 
vizsgával. A vegyszerezés, gyomirtás a nyílt vonalon és állomási területeken átlag 6 
méter szélességig történik.  

• A villamos vonalakon a vegyszeres gyomirtás szegélykőtől szegélykőig, illetve 
zúzott kő esetén átlag 6 méter szélességig történik.  
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A VII. részre vonatkozó mennyiségi adatok (tájékoztató jelleggel): 

 

Fametszés, gallyazás, fakivágási szolgáltatásokhoz mennyiségi adatok 

 

Terület megnevezése Karbantartandó 
terület nagysága (m2) 

Fogaskerekű vonala 7 500 

Budavári Sikló 200 

Zugligeti Libegő 10 000 

Űrszelvény biztosítása végállomásokon 21 000 

Jelzők láthatóságának és rálátási háromszög biztosítása HÉV, 
fogaskerekű vonalak mentén 

25 000 

Trolibusz hálózat teljes vonalán 50 000 
 

Ártáblázat: 

Munkanemek Egységár 
Fa gallyazása 6 m magasságig  ……Ft/m3 
Fa gallyazása 6 m magasság felett ……Ft/m3 
Fa kivágása 40 cm átmérőig, tuskóirtás nélkül, 
gallyazással, darabolással  

……Ft/m3 

Fa kivágása 40 cm átmérő felett, tuskóirtás 
nélkül, gallyazással, darabolással  

……Ft/m3 

Fa kivágása 40 cm átmérőig, tuskóirtással, 
gallyazással, darabolással  

……Ft/m3 

Fa kivágása 40 cm átmérő felett, tuskóirtással, 
gallyazással, darabolással  

……Ft/m3 

Alpintechnikai felár ……….% 
Hulladék gallyak, tuskók, faágak rakodása, 
elszállítása 

……Ft/m3 

Legrövidebb reakció idő havaria esetén ……..perc 

 

 
A várható éves elszállítandó mennyiség összesen: kb. 4 600 m3/év  
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Az Ajánlattevőnek felelősséget kell vállalnia a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások 
betartásáért. A munkavégzés hiányosságaiból eredő jogkövetkezmények az Ajánlattevőt 
terhelik. 
A munkaterületeken csak a baleset-, és munkavédelmi oktatásban bizonylatoltan oktatott 
dolgozók végezhetnek munkát. 
 
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy munkatársai kötelesek az aktuális tevékenységnek 
megfelelő védőfelszerelést használni. A vonalakon, illetve a forgalommal érintett 
területeken a sárga színű, fényvisszaverő képességű mellény használata kötelező, ennek 
hiányában munkát végezni tilos. 

 
Ajánlattevő a munkavégzése során csak szabványos, Magyarországon honosított technikai 
eszközökkel végezheti tevékenységét. 

 
Ajánlattevő a tevékenysége során köteles óvni a természetet, a környezetet, az Ajánlatkérő, 
illetve bármely harmadik fél tulajdonát képező értékeket. Az okozott esetleges károkért az 
Ajánlattevő tartozik teljeskörű felelősséggel. 

 
A motoros fűrészek, fűkaszák használatakor fokozott figyelemmel kell a munkát elvégezni, 
hogy a gépek használata által keletkező nyesedékek, gallyak, ágak, leesése, kövek 
felverődése ne veszélyeztesse a jármű, illetve az utasforgalmat. 
A szolgáltatás ellátásához szükséges technikai felszerelés (eszközök, anyagok, szerszámok, 
vegyszerek, stb.) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. 
 
Az Ajánlattevő köteles biztosítani a feladatok ellátásához szükséges minősített 
védőeszközöket. A védőeszközök használatára vonatkozó előírásokat az Ajánlattevő 
köteles betartani. A  levágott növényi részek összegyűjtése valamint elszállítása az 
Ajánlattevő feladata. 
 
 
A munkaterület átadás-átvétele után a munkavégzéssel összefüggésben az Ajánlattevő 
köteles gondoskodni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyon- és tűzvédelmi, 
egészségügyi, környezetvédelmi előírások, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások, 
illetve a törvényi jogszabályok betartásáról. 
 
Az Ajánlattevő a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeket olyan módon köteles ellátni, 
hogy ne zavarja, illetve ne akadályozza az Ajánlattevő tevékenységének ellátásában. 

 
A hatósági engedélyek beszerzése és költsége minden esetben az Ajánlattevőt terhelik. 
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12. számú melléklet 
 

SZERZŐDÉSTERVEZET 
 
 
 
 
 
 
 

 


