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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

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

Hivatalos név: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 

Postai cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. 

Város/Község: Nagykanizsa Postai irányítószám: 8800 Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): Fitos István vezérigazgató Telefon: +36 93 537 650 

E-mail: via@nagykanizsa.hu Fax: +36 93 312 273 

Honlap címe: viakanizsa.hu  

 
Ajánlatkér ő nevében eljáró: 

Hivatalos név: Bene Providere Kft. 

Postai cím: Jókai utca 22. fszt. 2. 

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

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Bakó Zoltán Telefon: +36 74 510 225 

E-mail: beneprovidere@tolna.net Fax: +36 74 510 224 

 
b) A közbeszerzési eljárás fajtája, a tárgyalásos eljárás indokolása: A Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti, uniós értékhatár alatti, nyílt eljárás, mivel az szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó 18 
millió forintot. 
 
c) A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:  
 
A dokumentáció (a feladat részletes leírása, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, nyilatko-
zat minták, és a szerződéstervezet) a jelen felhívással megküldésével egyidejűleg elérhetőek az alábbi 
honlapon: www.viakanizsa.hu 
 
Egyebekben ajánlatkérő nevében eljáró a felhívás megküldésével együtt ezeket a dokumentumokat 
megküldi az ajánlattevőknek elektronikus formában is (e-mailben). 
 
d) Az adott közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: „KanizsaBike” Közösségi Bérkerékpár 
Rendszer üzemeltetése során fődiszpécseri szolgálat ellátása, informatikai rendszer üzemeltetése, kar-
bantartása, működtetése, megbízási szerződés keretében  
 
Mennyiség: 
 
Fődiszpécser szolgálat 
 
A fődiszpécser szolgálat a Rendszer működéséhez kapcsolódó, Nagykanizsán működő diszpécser szol-
gálathoz kapcsolódó feladatokat lát el. A diszpécser szolgálatot a Megbízó látja el, illetve biztosítja. 
Felek rögzítik, hogy a diszpécser szolgálat fő feladatit képezik  

• a telítettség, hibajelzések figyelése a szoftver alapján,  
• üzemeltetők és/vagy fődiszpécser értesítése,  
• minden bejövő hívás naplózása,  
• tájékoztatás nyújtása bejövő telefonhívásra,  
• bejelentés alapján a felmerült problémák megoldása (szükség szerint üzemeltető, fődiszpé-

cser, munkaállomás bevonásával).  
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Felek rögzítik, hogy a diszpécser szolgálaton felül szükséges a fődiszpécseri feladatkör ellátása is. A 
Megbízott fődiszpécser szolgálatot üzemeltet, mely ellátja a bérkerékpár-rendszer szakmai felügyeletét. 
 
Felek megállapodnak, hogy Megbízott az alábbi fődiszpécseri feladatokat látja el: 

• a Rendszer működésének felügyelete; 
• a diszpécser szolgálat szakmai szempontú felügyelet; 
• a Rendszer helyi üzemeltető személyzetének szakmai szempontú felügyelete; 
• az adatmentés felügyelete; 
• azonnali intézkedés a Rendszer meghibásodása esetén a diszpécser szolgálat jelzése alapján; 
• a pénzügyi, informatikai, telekommunikációs, és GPS-rendszer szolgáltatóval történő kap-

csolattartás. 
 

Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása, működtetése 
 

Felek megállapodnak, hogy Megbízott az alábbi feladatokat látja el a Rendszer informatikai rendszeré-
nek és kapcsolódó honlapok üzemeltetése tekintetében: 
 

• Informatikai rendszerek üzemeltetése és karbantartása 
I. szerver biztosítása, és üzemeltetése; 
II.  adatbázis karbantartás; 
III.  SW frissítések telepítése; 
IV.  biztonsági mentések; 
V. rendszerhasználati statisztikák készítése a Megbízó előzetesen írásban jelzett igényei 

szerint; 
VI.  adatforgalom monitorozása a rendszer informatikai optimalizálása érdekében; 
VII.  helyszínen nem megoldható informatikai rendszer hibák dokumentálása, szükség 

esetén a javítás megszervezése; 
VIII.  anomáliák keresése; 
IX.  rendszer biztonsági ellenőrzések elvégzése. 
 

• KanizsaBike honlap üzemeltetése és karbantartása 
I. a honlap tartalomfeltöltése a Megbízótól származó képekkel, videókkal és szöveges 

anyagokkal; 
II.  kisebb fejlesztések elvégzése (2óra/hó); 
III.  statisztikák készítése a weboldal használatáról, a honlap ergonómiájának optimalizálása 

érdekében; 
IV.  a honlapon elhelyezett hirdetések forgalmának mérése, és ezáltal a hirdetések megjelení-

tésének dinamikus optimalizálása. 
 

• Informatikai rendszer és honlap üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása 
A Megbízott az informatikai rendszer központi adattárát, és kommunikációs alapjait biztosí-
tó szervert egy biztonságos, magas rendelkezési állású szerverparkban helyezi el 24 órás fel-
ügyelettel. 

 
A feladatok részletes leírását jelen felhívás melléklete tartalmazza. 
 
CPV kódok:   
79511000-9 Telefonkezelői szolgáltatások 
50312600-1 Informatikai berendezések karbantartása és javítása 
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e) A szerződés meghatározása: „KanizsaBike” Közösségi Bérkerékpár Rendszer üzemeltetése során 
fődiszpécseri szolgálat ellátása, informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása, működtetése, meg-
bízási szerződés keretében 
 
f) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlej-
tés alkalmazására sor kerül -e; Nem kerül sor. 
 
g) A szerződés időtartama: a szerződés aláírásától számított 36 hónap. 
 
h) A teljesítés helye: Nagykanizsa NUTS-kód HU 223 
 
i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  
 
A Megbízott a teljesítésre vonatkozóan az adott hónapot követő hónap 5. napjáig teljesítés-igazolást állít 
ki. A Megbízó által aláírt teljesítés-igazolást követően a Megbízott a megbízási díjról egyösszegű szám-
lát köteles kiállítani. A megbízási díj összegét az ajánlatkérő egyenlíti ki havonta utólag, számla alapján, 
az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla 
ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 
Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135.§ (1), 
(5)-(6), (11) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7), 
Kbt. 135. § (1); (6); (11); a Kbt. 136. § (1) a) és b) a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) 6:155.§ (1)-(2) bekezdéseiben 
foglaltak szerint. 
 
Az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalko-
zót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a 
szerződésben foglalt ellenértéket:  
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy 
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből  
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, 
hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosul-
tak az ellenértékből  
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés 
elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepel-
nek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztarto-
zásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál 
nem régebbi együttes adóigazolást  
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő 
harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak  
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés idő-
pontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az al-
vállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.  
 
A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Az Ajánlatkérő 
előleg igénybe vételének lehetőségét nem biztosítja.  
 
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult 
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem meg-
felelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni, a nyertes ajánlattevőnek is. Az ajánlattétel és a 
szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.  
 
j) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: Az aján-
latkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.  
 
k) A rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: Az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét 
nem biztosítja. 
ka) Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi 
részre lehet-e ajánlatot tenni: - 
kb) Tájékoztatás arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek 
száma:- 
kc) A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait: A beszerzés tárgya egy és oszthatatlan, 
így a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása gazdaságilag ésszerűtlen. 
 
l) Az ajánlatok értékelési szempontja: A legalacsonyabb ár alapján  
 
A havi megbízási díjra vonatkozó előírások és szabályok 
 
Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő által ajánlattevőnek közvetlenül fizetendő, egy hónapra vonatkozó 
megbízási díj összegére vonatkozóan kell az ajánlatukat benyújtaniuk, nettó Ft/hó formátumban. 
 
Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a leg-
előnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja. 
 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagy-
is magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. 
 
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő plusz-
költségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti az I. osztályú teljesí-
tési kötelezettség alól. 
 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és 
semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
 
Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak 
ez lehet. 
 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan 
az Ajánlatkérő számára. 
 
m) A kizáró okok 
 
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizá-
ró okok bármelyike fennáll. 
 
Nem lehet továbbá az eljárásban ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya 
alá tartozik. 
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2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az 
eljárás során következnek be. 
 
Az igazolás módja:  
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont tekintetében nem kell igazolást- nyilatkozatot benyújtani, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi. 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlat-
tevőnek csak nyilatkoznia kell.  
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján fo-
lyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz köteles csatolni a cégbí-
rósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az erről szóló nemleges nyi-
latkozat csatolása szükséges.  
 
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, és/vagy az alkalmasság igazolására a kizáró okok hatálya alá tartozó gaz-
dasági szereplőt.  
 
A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek;  
 
Ha ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosás-
ról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulaj-
donos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;  
 
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpont-
ja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 
 
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, 
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a 
kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentum-
ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
 
Ajánlatkérő a 321/2015. ( X.30.) sz. Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a 
kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  
 
Az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat jelen eljárás vonatkozásában szüksé-
ges az ajánlattevőnek megtennie és a nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás megküldését megelőző kel-
tezésűek. 
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Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás 
lehetőségére.  
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat-
kérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
n) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, a megkövetelt 
igazolási mód: 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapján nem kíván alkalmassági követelményt előírni.  
 
o) Az ajánlattételi határidő: 2016. november 28. napján 12:00 óra.  
 
p) Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:  
 
Cím: Bene Providere Kft., 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. 
 
A benyújtás módja: Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, a megadott címre, közvetlenül 
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.  
  
q) Az ajánlattétel nyelve: ajánlat csak Magyar nyelven tehető. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, 
az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A jog-
hatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre te-
kintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, 
amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlat-
tevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat 
után, melynek szöveghűségét az Ajánlattevő cégszerű aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás 
nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül, 
amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak. 
 
r ) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 
 
Az ajánlatok felbontásának helye: Bene Providere Kft.; 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. 
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2016. november 28. napján 12:00 óra. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásá-
ban a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § 
(3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. 
 
s) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejárát követő 30 nap.  
 
t)Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: Az Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati bizto-
síték nyújtását. 
 
u) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: - 
 
v) Európai Uniós programra vonatkozó utalás: - 
 
z) Az ajánlattételhez szükséges egyéb információk: 
 
1./ Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 8.30–16.00 óráig 
(pénteki napokon 8.30-12.00 óráig) lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az 
ajánlatoknak 12 óra 00 percig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő fel-
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hívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártának napján 
12 óra 00 percig be kell érkeznie a felhívásban megjelölt címre. Az ajánlat beadási módja megválasztá-
sának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni! 
 
Az ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy (1) eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatkérő 
előírja, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 1 db elektronikus másolati példány 
benyújtását is (CD-n vagy DVD-n.) 
 
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és össze kell kötni, vagy fűzni. 
Amennyiben az ajánlatban javítást hajtottak végre, azt a cégszerű aláírással kell ellátni.  
 
Az ajánlatot lezárt borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani. A borítékon, (csomagon) 
minimum az eljárás rövid tárgyát "KanizsaBike üzemeltetése" és az „Ajánlattételi határidő lejártáig 
nem bontható” feliratot kell feltüntetni.  
 
Ha az ajánlatokat tartalmazó boríték (csomag) nincs a fentiek szerint lezárva az ajánlat 
érvénytelen! Ha az ajánlatot tartalmazó boríték, vagy csomag nincs megfelelően megcímezve, 
akkor az Ajánlatkér ő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő 
továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 
 
2./ Az ajánlatkérő a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő:  
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Megbízott olyan okból, amelyért ő vagy alvállalkozója, teljesítési 
segédje felelős, nem teljesíti valamely a feladatok körébe tartozó kötelezettségét, meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni a Megbízó részére. Mértéke: a szerződés teljes időtartamára számított, áfa nélkül számí-
tott ellenszolgáltatás 10 %-a. 
 
A Megbízott mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 
Teljesítési biztosíték (a szerződés meghiúsulása esetére): 
 
A szerződés szerinti, áfa nélkül, a szerződés teljes időtartamára számított ellenszolgáltatás (megbízási 
díj) 5%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg (ami a szerződés aláírá-
sával egyező időpont) kell a megfelelő formában rendelkezésre bocsátani, és a szerződés időtartama +30 
napig lehívhatónak kell lennie. 
 
A biztosíték egyéb pénzügyi biztosítékként szolgál arra az esetre, ha a Megbízott a szerződés teljesítését 
megkezdi, de azt szerződésszerűen nem fejezi be, vagy meg sem kezdi a teljesítést, továbbá, ha a Meg-
bízó a Megbízottnak felróható okból a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja. 
 
A biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösz-
szegnek az Ajánlatkérőként fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia vagy pénzügyi intézményi készfizető kezesség biztosításával, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, 

 
a) Amennyiben az Ajánlattevő óvadékként az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés-

sel (átutalással) kívánja teljesíteni a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igé-
nyek biztosítékát, úgy nyertessége esetén köteles bemutatni a Megbízónak az átutalás tényét 
igazoló dokumentumot eredeti, vagy hiteles másolati formában, mely dokumentum a szer-
ződéskötés (hatálybalépés) feltétele. 
 

b) Amennyiben az Ajánlattevő pénzügyi intézményi készfizető kezesség biztosításával vagy biz-
tosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel 
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kívánja teljesíteni a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát, 
úgy nyertessége esetén köteles a kötelezvényt (a készfizető kezességvállaló okiratot) a Meg-
bízónak átadni, mely dokumentum megléte a szerződéskötés (hatálybalépés) feltétele. Ez 
esetben – nyertesség esetén - át kell adni továbbá az általános szerződéses feltételeit és a 
konkrét ügyletre vonatkozó különleges szerződéses feltételeket.  
 
A készfizető kezességet tartalmazó szerződésnek (kötelezvények) tartalmaznia kell:  

• kezes megnevezése, 
• azon személyt, aki felé a kötelezvényt kibocsátják (Megbízó), 
• a Megbízott azonosításra alkalmas adatait, 
• a Szerződés megnevezését,  
• a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját (a szerző-

déskötés időpontja- a teljesítési határidő + 30 nap). 
• a kötelezettségvállalás összegét, 
• azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul kö-

telezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megbízott, az Ajánlatkérő/Megbízó nyi-
latkozata szerint az Ajánlattevő/ Megbízott a szerződést késedelmesen teljesíti vagy a 
szerződés teljesítését nem kezdi meg, vagy megkezdte, de nem fejezte be, vagy a 
Megbízó a Megbízottnak felróható okból a szerződést felmondja, vagy attól eláll, ak-
kor a Kezes a Megbízott helyett a Megbízó számára a Megbízó első eredeti példányú, 
a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólításá-
ra (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 10 naptári napon belül 
az esedékes biztosíték összegének erejéig, de maximum a kötelezvényben (kezesség-
vállaló okiratban) megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a fel-
szólításban szereplő számla javára. 

• egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig visszavonhatat-
lan,  

• egy nyilatkozatot, hogy sem a Megbízottat, sem más harmadik személyt a kötelezvény 
(kezességvállaló okirat) érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg. 

 
c) Amennyiben az Ajánlattevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával kí-

vánja a biztosítékot nyújtani, úgy a garanciának az alábbi tartalommal és feltételekkel kell 
rendelkeznie: 

• garantáló pénzügyi intézmény/biztosító megnevezése, 
• azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérő/Megbízó), 
• az Ajánlattevő/ Megbízott azonosításra alkalmas adatait, 
• a szerződés megnevezését, 
• azon tényt, hogy a pénzügyi intézmény/biztosító mely időponttól és milyen mértékű 

garanciát vállal, a garancia lejáratát és lehívhatóságát. (a szerződéskötés időpontja- a 
teljesítési határidő + 30 nap). 

• azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből az Ajánlatkérő/Megbízó lehívhat, amennyi-
ben az Ajánlatkérő/Megbízó nyilatkozata szerint az Ajánlattevő/ Megbízott a szerző-
dést késedelmesen teljesíti vagy a szerződés teljesítését nem kezdi meg, vagy meg-
kezdte, de nem fejezte be, vagy a Megbízó a Megbízottnak felróható okból a szerző-
dést felmondja, vagy attól eláll, 

• egy nyilatkozatot, hogy a garancia a lejáratáig visszavonhatatlan. 
• hogy a pénzügyi intézmény/biztosító a fizetési kötelezettségének a lehívástól számí-

tott legkésőbb 10 naptári napon belül eleget tesz,  
• egy nyilatkozatot, hogy sem a Megbízottat, sem más harmadik személyt a garancia 

érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg. 
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Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát nem 
bocsátja – jelen dokumentációban meghatározott valamely formában – határidőben (a szerződéskötésig, 
mely egyben a szerződés hatálybalépésnek is az időpontja) Ajánlatkérő rendelkezésére, úgy Ajánlatkérő 
jogosult úgy tekinti, hogy a szerződéskötésre a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem 
került sor, és a szerződést a második nyertes Ajánlattevővel megkötni, ha őt az összegezésben megjelöl-
te.  

 
3./ Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (lásd nyilatkozat mintákat), nemlegesség esetén is, 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra, azaz az ajánlatban, meg kell jelölni: 

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

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó-
kat. 

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattev ők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében az alvállal-
kozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját 
teljesítésének arányát, azaz a szerződés legalább 50%-át a nyertes ajánlattevő(k)nek kell teljesíte-
ni! 

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek va-
lamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkoz-
ni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 
4./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan 
(Kbt. 66.§ (2) bekezdése). (lásd nyilatkozat mintákat) 
 
5./ Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint, mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 
66.§ (4) bekezdése). (lásd nyilatkozat mintákat) 
 
6./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). Közös ajánlattétel esetén a 
közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös 
ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.  
 
A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 
- a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők ne-
vében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, aki korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlatte-
vőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban megtehető jognyilatkozatok 
tekintetében; 
- a külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a 
kifizetés megtörténhet; 
- valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbe-
szerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák 
megvalósításáért; 
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 
 
A közös ajánlattevők közötti megállapodást csatolni kell az ajánlathoz.  
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A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaz-
nia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az 
ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megállapodásban 
megjelölt szerinti képviselőnek küldi meg! 
 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet létre-
hozását. 
 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után válto-
zás nem következhet be. 
 
7./ Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére egyéb személyt 
képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen személy meghatalmazásának eredeti 
példányát. 
 
8./ A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása 
alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű 
másolatban is benyújtható.  
 
Az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 
nyilatkozat) eredeti példányban kell az ajánlatba becsatolni.  
 
Az ajánlat egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat ("Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan") eredeti aláírt példányát 
kell tartalmaznia.  
 
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 
köteles elfogadni. 
 
9./ Az ajánlattevő a felhívásban, valamint a mellékleteiben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatást kérhet az a) pontban meghatározott elérhetőségeken faxon, fokozott 
biztonságú elektronikus aláírás használata esetén e-mail formájába), vagy postai levél 
formájában.  
A kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdések mellett az okiratban meg kell jelölni a kapcsolattartó 
személyét, fax számát és e-mail címét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró a válaszokat megküldheti!  
 
Az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon fel kell tüntetni az 
eljárás rövid megnevezését („KanizsaBike üzemeltetése”).  
 
Kérjük a Tisztelt Ajánlattev őket, hogy a kérdéseket ezzel egyidejűleg – a könnyebb 
megválaszolhatóság érdekében – elektronikusan, szerkeszthető formában is juttassák el a 
beneprovidere@tolna.net e-mail címre is.  
 
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőn belül kell megadni. Az 
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapig beérkezett kérdések megválaszolását tudja 
garantálni; a később beérkezett kérdések esetében az ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdésére tekintettel 
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dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg, vagy a Kbt. 114.§ (6) alapján alkalmazza a Kbt. 52.§ (3) 
bekezdését és meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt. 
  
10./ Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax vagy email-elérhetőséget adjon meg, 
amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas, és hogy a szervezeti egységén 
belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. Az eljárás bármely szakaszában a 
kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra és/vagy email címére megküldött bármilyen üzenet, do-
kumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az Ajánlattevő, illetőleg valamennyi közös 
Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
 
Amennyiben a fentiek ellenére az Ajánlattevő olyan telefax elérhetőséget ad meg, amely valamely, a 
fogadó (Ajánlattevői) oldal hibája miatt nem érhető el, vagy a készülék nem képes a küldendő üzenet 
fogadására, az Ajánlattevő részére a kiegészítő válaszok elektronikus úton (fokozott biztonságú elektro-
nikus aláírással) kerülnek megküldésre! Ha e-mail elérhetőség sem került megadásra, vagy az üzenet 
nem kézbesíthető vagy egyéb, a címzett által nem fogadott, fogadható (pl. szabadság miatt) jelzéssel 
érkezik vissza, akkor a kiegészítő tájékoztatás postai úton kerül megküldésre! Ebben az esetben az Aján-
lattevő jogszerűen nem kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérő formáját. 
 
11./ Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII 
törvény 41.§ -a alapján az írásbeli kapcsolattartásnak alábbi formák felelnek meg: 

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

felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus do-
kumentumba foglalt formában) 
 
Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak és kizárólag a hivatkozott jogszabályi helynek megfelelő 
formában tett nyilatkozatokat tudja elfogadni!  
 
12./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a hiánypótlások teljesítése során a Kbt. 
71.§ (6) bekezdésében foglaltakkal az Ajánlatkérő élni kíván, azaz ha a hiánypótlás benyújtása során az 
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypót-
lást. 
 
13./ A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a környezet-
védelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkal-
mazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhető-
sége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat az alábbiak: 
 
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. 
Tel.: (93) 509-510, fax: (93) 509-513 
E-mail: nagykanizsa@zalajaras.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárság,  
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Tel.: 06-1-795-54-78 
E-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály  
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. 
Tel.: 92/549-190, fax: 92/318-443 
E-mail: titkarsag.zala@nydr.antsz.hu 
 
NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 2.  
Tel.: 92/505-600, fax: 92/505-605 
E-mail: zalaavig@nav.gov.hu 
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Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (4) bekezdése szerint a Kbt. 
73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a kör-
nyezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő.  
 
Az ajánlatkérő nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az aján-
latban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a hivatko-
zott követelményeknek. 
 
14./ Jelen eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő 
az eljárást megindító felhívást megküldte.  
 
Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, 
egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, ugyanakkor jogosultak közösen ajánlatot tenni, olyan gaz-
dasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 
 
s) Egyéb információk: 

− A szerződéskötési moratórium időtartama: az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését 
követő 5 nap.  

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

 
t) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. november 16.  
 
Mellékletek: elektronikus úton megküldésre kerülnek és a honlapról is elérhetőek a felhívás megküldé-
sétől:  
1. számú: nyilatkozatminták 
2. számú szerződéstervezet 
3. számú: feladat részletes leírása  
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