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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94166-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Deszk: Mosodai és vegytisztító szolgáltatások
2018/S 043-094166

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
AK07112
Tempfli tér 7.
Deszk
6772
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dobó Katalin
Telefon:  +36 62551601
E-mail: kozbeszerzes@kisterseg-szegedi.hu 
Fax:  +36 62551608
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisterseg-szegedi.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kisterseg-szegedi.hu/kozbeszerzes/

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.kisterseg-szegedi.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
AK07112
Széchenyi tér 5.
Szeged
6720
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dobó Katalin
Telefon:  +36 62551601
E-mail: kozbeszerzes@kisterseg-szegedi.hu 
Fax:  +36 62551608
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisterseg-szegedi.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kisterseg-szegedi.hu/kozbeszerzes/
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
AK07112
Széchenyi tér 5.
Szeged
6720
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dobó Katalin
Telefon:  +36 62551601
E-mail: kozbeszerzes@kisterseg-szegedi.hu 
Fax:  +36 62551608
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisterseg-szegedi.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kisterseg-szegedi.hu/kozbeszerzes/

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: többcélú társulás igazgatási tevékenysége

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Mosodai szolgáltatás megrendelése az SZKTT által az SZKTT ESZI részére vállalkozási szerződés keretében

II.1.2) Fő CPV-kód
98310000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása mint ajánlatkérő az általa fenntartott intézmény a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény részére, szegedi telephelyeiről történő elszállítással
mosodai szolgáltatások higiénés és pipere mosás elvégzésére (munkaruházat, személyes használatú alsó
és felső ruházat, ágytextília és egyéb textília, ágybetét, paplan, pléd, függöny tisztítására, és adott esetben
vasalására, szortírozására) vonatkozó beszerzését kívánja a felhívásban és a dokumentációban részletezettek
szerint megvalósítani.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 68 500 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
98310000

II.2.3) A teljesítés helye

mailto:kozbeszerzes@kisterseg-szegedi.hu
http://www.kisterseg-szegedi.hu
http://www.kisterseg-szegedi.hu/kozbeszerzes/
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NUTS-kód: HU33
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
6724 Szeged, Kálvária sugárút 45.
6724 Szeged, Kálvária sugárút 47.
6727 Szeged, Acél utca 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az SZKTT ESZI telephelyein keletkező szennyes textíliák higiénikus mosási eljárással való tisztítása, a textíliák
telephelyekről történő elszállításával és az intézmény részére történő visszaszállítással. A közbeszerzés
tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza. A
szolgáltatás szerződés szerinti mennyiségére irányadó információk: ágytextília (ágynemű) 150 000 kg, nem
szelektált pipere mosás 55 590 kg, szelektált pipere mosás 36 700 kg, munkaruházat 11 750 kg, paplan 3030
db, pléd 10 350 db, ágyszivacs (ágybetét) 780 db, sötétítő függöny 30 kg, nylon függöny 280 kg, párna kicsi 585
db, párna közepes 70 db, párna, nagy 2035 db.
A mosodai szolgáltatás megrendelésére vállalkozási szerződés keretében, 2 éves időtartamra szólóan kerül
sor, a szolgáltatási díj meghatározása, az adott cikkekre vonatkozóan, darabonként, tisztán megállapított tömeg
szerint nettó kg/db alapján történik. A teljesítés során a cikkek köre változhat, a felek az új cikkek tömegét
közösen határozzák meg. A cikkek körének változása nem eredményezheti a megajánlott nettó egységárak (Ft/
db, Ft/kg) változását. Az ajánlattevő a tiszta textília szállítását az általa biztosított mosható és fertőtleníthető,
vízhatlan, a textília minden oldalról történő teljes védelmét biztosító védőhuzattal ellátva, vagy zárt konténerben
végzi.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 68 500 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A felek közös megegyezése alapján legfeljebb 4 hónappal, a Kbt. 141. § (2) bek-ben meghatározott feltételek
fennállása esetén.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.1.5) és a II.2.6) pontokban ameghatározott becsült érték az éves mennyiség alapján, a felhívás
meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1-16. §-ai szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőt
adott esetben öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások
benyújtására. A Kbt. 69. § (6) bek-ben rögzített feltételek fennállása esetén az ajánlatkérő az eljárást lezáró
döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben
a következő legkedvezőbb ajánlaettevőt is felhívja az az igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak
fenn: Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok
hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának
igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16 §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kbt. 67.
§ (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani
a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő
jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve
adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál
nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja
az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a
kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részének B pontjában szereplő részletes információk megadását
kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
P/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző
2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
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nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági.
Követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű
nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2. § (5) bek-e szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatás tekintetében legalább nettó 50 millió forint árbevétellel.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerint. Az ajánlatkérő a Kbt.
69. § (4) bek. alapján legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alkalmassági követelményeknek való
megfelelésre vonatkozó igazolások benyújtására, az eljárást lezáró döntést megelőzően dönthet úgy, hogy az
értékelési sorrendben következő legkedvezőbbet is felhívja. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
csak az általa igazolt alkalmassági követelmény tekintetében kell az igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részének C pontjában szereplő részletes információk megadását
kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést. M/1: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó igazolás/
referencianyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2).
Bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
– az elvégzett szolgáltatás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való
megfelelés megállapítható legyen:
– a teljesítés ideje, kezdő és befejező időpontja;
– a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége;
– a szerződést kötő másik fél;
– kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt.
Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést
kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban
foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja
meg azt a szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. M/2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdésének b) pontja alapján azoknak a.
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Szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő
be kíván vonni a teljesítésbe.
Be kell nyújtani legalább egyszerű másolatban a szakemberek által aláírt, a szükséges tapasztalatot
egyértelműen tartalmazó szakmai önéletrajzokat, valamint a képzettséget bizonyító okiratok egyszerű
másolatait.
Csatolni kell a megnevezett szakember(ek) nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez az ajánlattevő
rendelkezésére áll(nak).
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/2 alkalmassági követelmény csak akkor igazolható más szervezet
kapacitásainak bevonása útján, ha az adott, bevonni kívánt szervezet valósítja meg az igazolt alkalmassági
követelményhez kapcsolódó munkarészt. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint az igazolásnak ezt kell
alátámasztania.M/3: Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdés c) és g) pontjai
alapján az ISO 9001 és az ISO 14001 minőségirányítási rendszerekre vonatkozó (vagy azokkal egyenértékű),
független szervezet által kiállított tanúsítványt, vagy az ezzel egyenértékű dokumentumot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafele számított 3 évben:
— szerződésszerűen teljesített, legalább nettó 5 millió Ft pipere mosás mosodai szolgáltatás tárgyú
referenciával,
— szerződésszerűen teljesített legalább nettó 15 millió Ft higiénikus mosodai szolgáltatás tárgyú referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe. M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik
legalább 1 fő, legalább 3 éves mosodai szakmai tapasztalattal, OKJ 32 542 02 számú Textiltisztító és
textilszínező, vegytisztító, kelmefestő, mosodás képzettséggel, vagy vegytisztító, mosómester szakmunkás
bizonyítvánnyal, ill. ezzel egyenértékű szakmai képzettséggel.
M/3: Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik ISO 9001 Minőségirányítási.
Rendszertanúsítvánnyal és ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy azzal
egyenértékű dokumentummal. A tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük,
valamint a szerződés.
Egész időtartama alatt gondoskodni kell a tanúsítvány meghosszabbításáról, érvényesítéséről.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett megrendelés nettó vállalkozói
díjának 1 %-a, de min. 10 000 Ft/nap minden megkezdett késedelmes naptári napra. Egy hetet meghaladó
késés esetén a meghiúsulási kötbér szabályait kell alkalmazni, melynek mértéke a még nem teljesített
szerződéses mennyiség vállalkozói díjának 30 %-a.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít, a szolgáltatás díját havonta utólag teljesíti HUF-ban. A fizetési határidő 30
nap a kiadott teljesítésigazolás alapján. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét az Art. 36/A., a Kbt. 135.
§ (1), (5)-(6), (10), a 136. § (1) -(2)bek-ben és a Ptk. 6:155 § (1) bek-ben (1) bek-ben foglaltakra.

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
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IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/04/2018
Helyi idő: 14:00

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/04/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. II. em. 5.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokat
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak dokumentált módon
át kell vennie, ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele.
2. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni; b) az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66. § (2) és (4), a 67. § (4)
bekezdései szerint, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
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4. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot
(az ajánlattevők neve, címe, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
alapján értékelésre kerülnek).
5. Amennyiben az ajánlattevő, az alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz
csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban. Nem használhatja
fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás
eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a
jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy –
ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy
képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintát eredeti vagy egyszerű
másolatban.
6. Nyilatkozat egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti.
7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és azok igazolását (P/1, M/1, M/2, M/3).
8. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító
felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet e-mailben a kozbeszerzes@kisterseg-szegedi.hu  e-mail-címen, Kérjük kifejezetten
megjelölni: „Kiegészítő tájékoztatás kérése – „Mosodai szolgáltatás megrendelése az SZKTT által az SZKTT
ESZI részére vállalkozási szerződés keretében".
9. Az ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyának
megbontása ellenkezik a gazdasági ésszerűséggel.
10. Szerződéskötés a Kbt. 131. § (6) bek. szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel,
vagy annak visszalépése esetén következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, ha az ajánlatkérő az
összegezésben megjelölte.
11. Az ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 18/1998.
NM. rend. 35. § (4) bek-re hivatkozással, legalább megfelelő minősítésű higiénés jegyzőkönyvvel, ISO 9001
Minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal és ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal
vagy azzal egyenértékű dokumentummal, a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, és fenn kell
tartani a szerződés teljes időtartama alatt.
12. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Ledniczky Ildikó, lajstromszáma: 00855.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

mailto:kozbeszerzes@kisterseg-szegedi.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § (3) bek. alapján jogorvoslati kérelem – a Kbt. 148. § (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a
jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró
jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül
nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. A Kbt.
148. § (4) bek. alapján a (3) bekezdéstől eltérően a 115. § szerinti eljárás esetén a kérelem a jogsértésnek a
kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés
esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított öt napon belül nyújtható be. A
jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
A Kbt. 148. § (5) bek. alapján az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a közbeszerzési
dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az – adott esetben módosított – ajánlattételi,
illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik napig lehet kérelmet benyújtani, de ha a Kbt. 148. § (3) vagy (4)
bekezdés szerinti határidő ennél később jár le, akkor a kérelmező a Kbt. 148. § (3) és (4) bekezdés szerinti
időpontig jogosult kérelmet előterjeszteni. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a közbeszerzési
dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az ajánlatkérő a saját jogsértésével szemben az
ajánlatokról készített írásbeli összegezés megküldéséig jogosult kérelmet előterjeszteni.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
28/02/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu

