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Elj. megindító felh. - személyszállítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/40
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.02.25.
Iktatószám: 2996/2022
CPV Kód: 60140000-1
Ajánlatkérő: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Európa területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.03.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport, szabadidő

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

Hivatalos név: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26338958203
Postai cím: Izsáki Út 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivkovicné Béres Tímea
Telefon: +36 205208111
E-mail: info@juniorsportkft.hu
Fax: +36 76500320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://juniorsportkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://juniorsportkft.hu

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

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161392022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161392022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

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

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

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

„Személyszállítási szolgáltatások beszerzése”
Hivatkozási szám: EKR000161392022

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

Fő tárgy: 60140000-1
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Személyszállítási szolgáltatások beszerzése” 
 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló összesen nettó 66.141.732,- Ft keretösszeg erejéig 
személyszállítási szolgáltatások beszerzése. 
Ajánlatkérő jelzi, hogy a személyszállítási szolgáltatásokat kettő év alatt több alkalommal fogja 
megrendelni. 
Ajánlatkérő a keretösszeg vonatkozásában 70%-os kimerítési kötelezettséget vállal. 
 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilváníthatja az ajánlatot a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján, 
amennyiben az ajánlati árak meghaladják szolgáltatásonként a Sportági Szakszövetség által 
meghatározott Benchmarkokat. A Sportági Szakszövetség által meghatározott, adott honlapon 
elérhető Benchmarkokat Ajánlatkérő bontáskor külön is közli. 
 
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott 
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 
Felhívás IV.3.9. pontjának folytatása: 
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § 
(7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 
Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően az okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) 
bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló 
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 
adott szervezet képviseletében eljárhat. Felhívjuk a figyelmet az EKRr 6. § (6a) bekezdésében 
foglaltakra: ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági 
szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel 
során az EKR-ben előzetesen rögzítette!
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11. A Kr. szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő cégügyében
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló
(nemleges) nyilatkozatot. 
12. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek.
szerinti korlátozással. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére. 
13. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség
lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban
tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire. 
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére. 
15. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé
projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. 
16. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség. 
17. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel
összhangban kell értelmezni, így ajánlatkérő a 1 hónap alatt 30 napot ért. 
18. Az értékelés módszere: 
- ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában: fordított arányosítás, 
- a teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszok maximális életkora (év) értékelési szempont
vonatkozásában: fordított arányosítás, 
- A teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszok rendelkeznek minimum EURO V-es környezetvédelmi
besorolással (igen/nem) értékelési szempont vonatkozásában: abszolút értékelés. 
19. Az Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkeznie kell személyszállítási
tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással minimum 10.000.000,- Ft/kár és minimum
20.000.000,- Ft/év összegben. 
20. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907. 
21. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltak szerint jár el. 
22. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található
adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot. 
23. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

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

II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
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A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi
lehetőséget, figyelemmel arra, hogy azonos típusú szolgáltatást kíván beszerezni, így nem
indokolt műszaki és gazdasági szempontból a részekre bontás.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
„Személyszállítási szolgáltatások beszerzése”
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Európa területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Ajánlattevő feladata a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. személyszállítási feladatainak 
ellátása. 
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbi gépjárművekkel kell rendelkeznie: 
- 9 fő személyszállítására alkalmas gépjárművekkel, igény szerint utánfutó igénybevételével 
- 20 fő személyszállítására alkalmas gépjárművekkel, igény szerint utánfutó igénybevételével 
- 50 fő személyszállítására alkalmas gépjárművekkel, igény szerint utánfutó igénybevételével 
melyek esetenként kb. 9 - 400 fő egyidejű szállításáig állnak rendelkezésre. 
 
A személyszállító eszközöknek az alábbi felszereltséggel kell rendelkezniük, amelyeknek 
működőképesnek kell lenniük. 
 
A gépjárművek légkondicionáltak és az utastérben is biztonsági övvel felszereltek legyenek, 
DVD-vel vagy más audio eszközzel rendelkezzenek a komfortosabb utazáshoz, az 50 fős buszon 
WC használati lehetőség biztosítása szükséges. 
A személyszállítást minimum EURO IV. környezetvédelmi besorolású motorral rendelkező 
autóbuszokkal kell végezni. 
A személyszállítás járulékos költségeit (belföldi-külföldi autópálya használati díjat, illetve az 
esetlegesen felmerülő egyéb útdíjakat) Ajánlattevő viseli. 
Külföldre történő személyszállítás esetén az ajánlattevőnek kell biztosítania a kiindulási hely 
és a célállomás közötti útvonalon lévő országokban előírt autóbuszos személyszállítási 
követelményeknek megfelelő autóbuszt. 
Többnapos versenyek várható időtartama: 25-30 nap/év. 
A személyszállítások becsült mennyisége összesen: 165.000 km. 
Ajánlattevőnek a szerződés végéig biztosítania kell az ajánlatában szereplő egységáron történő 
szolgáltatás teljesítését. Ajánlatkérő a teljesítési határidő végéig folyamatosan rendeli meg az 
ajánlattevő által elvégzendő szolgáltatásokat az ajánlatban szereplő Ft/km, Ft/nap, Ft/km és 
Ft/óra ár alapján nettó 66.141.732,- Ft erejéig. 
További tájékoztatás az Ajánlattevők részére: 
 
ATLÉTIKA
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• Hétvégén (kb. 90%-ban) és hétköznap is utaznak. A versenyek szombat-vasárnap vannak, nagy 
ritkán már pénteken is. 
• Leggyakoribb úti célok: Budapest, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Bonyhád (ahol szabványos 
rekortán atlétika pálya van) 
• Versenyek időpontja: Kb. egy hónappal előre tudni, hogy melyik napokon lesz, a pontos 
rajtlistát csak egy héttel korábban teszik közzé 
 
KÉZILABDA (FIÚ-LEÁNY) 
• Hétvégén (kb. 70%-ban) és hétköznap is utaznak. A gyermekbajnokság és az utánpótlás tornák 
hétvégén, a serdülő mérkőzések és edzőmérkőzések hétköznap vannak 
• Leggyakoribb úti célok: Dél-Alföld régió (Bács-Csongrád-Békés) városai, Pest megye, Budapest 
• Versenyek időpontja: 
augusztusban sorsolják: 
o Országos Serdülő Bajnokság alapszakaszát 
o Országos Utánpótlás Bajnokság őszi fordulóit 
októberben sorsolják: 
• Országos Utánpótlás Bajnokság tavaszi fordulóit 
februárban sorsolják: 
• Országos Serdülő Bajnokság rájátszását 
 
ÖKÖLVÍVÁS 
• Hétvégén (kb. 90%-ban) és hétköznap is utaznak. A versenyek szombat-vasárnap vannak, nagy 
ritkán már pénteken is, illetve az OB-k négynaposak. 
• Leggyakoribb úti célok: Nyíregyháza, Bonyhád, Eger, Kőszeg 
• Versenyek időpontja: Kb. egy hónappal előre tudni, hogy melyik napokon lesz, a pontos 
programot csak egy héttel korábban teszik közzé 
ASZTALITENISZ (FIÚ-LEÁNY) 
• Hétvégén (95%-ban) utaznak. A versenyek szombat-vasárnap vannak. Utánpótlás tornák 
péntektől-vasárnapig. 
• Leggyakoribb úti célok: az ország középső (Budapest), déli (Szeged) és keleti (Békéscsaba) 
része 
• Versenyek időpontja: A sorsolás alapszakaszát nyár végén kiírják. 
 
RÖGBI 
• Hétvégén utaznak. A versenyek szombat-vasárnap vannak. 
• Leggyakoribb úti célok: Budapest, Székesfehérvár, Esztergom 
• Versenyek időpontja: A sorsolás alapszakaszát nyár végén kiírják. 
 
RÖPLABDA (FIÚ-LEÁNY) 
• Hétvégén (95%-ban) utaznak. A versenyek szombat-vasárnap vannak. Utánpótlás tornák 
péntektől-vasárnapig. 
• Leggyakoribb úti célok: az ország középső (Budapest), északi (Kazincbarcika), déli (Szeged) és 
keleti (Békéscsaba, Nyíregyháza) része 
• Versenyek időpontja: A sorsolás alapszakaszát nyár végén kiírják. Télen sorsolják a 
középszakaszt tavasz elején az elődöntőt, tavasszal az országos döntőt. 
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UTÁNPÓTLÁS ÚSZÁS 
• Hétvégén (95%-ban) utaznak. A versenyek szombat-vasárnap vannak. Utánpótlás tornák
péntektől-vasárnapig. 
• Leggyakoribb úti célok: Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza, Békéscsaba 
• Versenyek időpontja: Kb. egy hónappal előre tudni, hogy melyik napokon lesz, a pontos
rajtlistát csak egy héttel korábban teszik közzé 
VÍZILABDA (FIÚ-LEÁNY) 
 
• Hétvégén (60%-ban) utaznak. A versenyek szombat-vasárnap vannak. Utánpótlás tornák
péntektől-vasárnapig. Edzőmérkőzések hétköznap. 
• Leggyakoribb úti célok: Budapest, Kiskunfélegyháza, Dunaújváros, Cegléd 
• Versenyek időpontja: A sorsolás alapszakaszát nyár végén kiírják. Télen sorsolják a
középszakaszt tavasz elején az elődöntőt, tavasszal az országos döntőt. 
KOSÁRLABDA 
• Elsősorban hétvégén vannak a mérkőzések (90%), a többi hét közben 
• A sorsolást követően a versenykiírásnál előre lehet tudni az időpontokat hetekkel, de pl.
újabb fordulónál, rájátszásnál kb. legkésőbb 1 héttel előtte 
• A helyszíneket nem tudjuk előre, majd a sorsolásnál derül ki. 
JUDÓ 
• Elsősorban hétvégén vannak a versenyek (90%), a többi hét közben 
• A helyszíneket nem tudjuk előre, majd a sorsolásnál derül ki. 
• Versenyek időpontja: Kb. egy hónappal előre tudni, hogy melyik napokon lesz, a pontos
rajtlistát csak egy héttel korábban teszik közzé 
 
JÉGKORONG 
• Elsősorban hétvégén vannak a mérkőzések (90%), a többi hét közben, ezek edzőmeccsek vagy
tornák lehetnek. 
• A sorsolást követően a versenykiírásnál előre lehet tudni az időpontokat hetekkel, de pl.
újabb fordulónál, rájátszásnál kb. legkésőbb 1 héttel előtte 
• A helyszíneket nem tudjuk előre, majd a sorsolásnál derül ki.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszok maximális életkora (év) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt autóbuszok rendelkeznek minimum EURO V-es
környezetvédelmi besorolással (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

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

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

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

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

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

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

II.2.13) További információ
II.2.4) pont folytatása: 
BIRKÓZÁS 
• Elsősorban hétvégén vannak a versenyek (90%), a többi hét közben 
• A helyszíneket nem tudjuk előre, majd a sorsolásnál derül ki. 
• Versenyek időpontja: Kb. egy hónappal előre tudni, hogy melyik napokon lesz, a pontos 
rajtlistát csak egy héttel korábban teszik közzé 
A bajnoki labdajáték sportágak jellemzően augusztus, szeptemberben kapják meg a sorsolást, 
az alapszakasz végén az ott elért helyezésektől függően rájátszás. Emiatt a rájátszás úti céljait 
nem lehet előre tudni. Vannak olyan országos bajnokságok, melyek egy helyszínen, egy 
időpontban (pl. röplabda, atlétika, ökölvívás, stb.) kerülnek megrendezésre, erre vagy a 
szövetség jelöl ki helyszínt, vagy az egyesületek pályáznak és nyerik el a rendezés jogát. A 
májusi röplabda országos gyermek bajnokságot pl. március végén kapta meg Kecskemét. Emiatt 
ezek úti céljai szintén bizonytalanok. 
A naptári éves rendszerben működő sportágak (pl. atlétika, úszás) az év elején már kapnak éves 
versenynaptár tervet, de ez még szokott év közben módosulni. 
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott 
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. 
§ (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a
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figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek
az ajánlatában igazolnia kell. 
Ajánlatkérő a keretösszeg vonatkozásában 70%-os lehívási kötelezettséget vállal. 
Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos utazással járó, szervezett, csoportos
programok esetén a feladat ellátásának időpontjában a gyermekeket, tanulókat szállító
autóbusz első forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem haladhatja meg a 13
naptári évet a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos
kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján.

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

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
h)-k) és m) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. 
Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében 
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában foglalt kizáró 
okok hiányáról. 
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés 
szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 
alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. 
- Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg 
tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a tényleges tulajdonos/tulajdonosok 
nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról. 
- Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
- Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni. 
A pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpontja alapján tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni 
hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, 
ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha 
a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon 
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
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szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással
rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a
leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket
még nem határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 
dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány
képviseletében eljár 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének
rendelkezéseire, mely szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás
során következnek be. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. 
Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatában be kell nyújtania a kizáró okok,
az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 év (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetését (legalább a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya,
mennyisége, teljesítés és ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap pontossággal), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e). A fentiekben kifejtettek igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §
szakaszában foglaltak alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 
az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de 
legfeljebb 6 éven belül megkezdett összesen legalább 1 évig tartó és minimum 85.000 
kilométeren megtett autóbusszal történő személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó
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referenciával. 
Ajánlattevők több referenciával (maximum 3 referenciával) is teljesíthetik az előírt alkalmassági
követelményeket. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

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

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

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

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.

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

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A nyertes ajánlattevő megrendelésenként jogosult számla kiállítására.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül
kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.
Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
A szerződés TAO támogatásból a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet és az EMMI támogatásból az
1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat jogszabályi előírásai szerint kerül finanszírozásra.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A teljesítéssel kapcsolatosan irányadó a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint teljesíti.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

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

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

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

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

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

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

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

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

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

Dátum: 2022/03/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

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

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

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/03/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „EKRr”) 15. § és a
Kbt. 68. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „EKRr”) 15. § és a Kbt. 68. §
szerint.

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

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

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

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

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

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

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:

0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:

1-2 résszempont esetében fordított arányosítás. 3-as résszempont esetében pontozás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

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

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

VI.3.9) További információk: 1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR 
rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat 
amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. 
Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági 
szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni 
az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban. 
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan 
támasztott követelmények a Kbt 41/A. §-a irányadó. 
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdése vonatkozásában, hogy amennyiben 
az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve 
megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni 
az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. 
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 
követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 
tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel 
kell eljárni. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a
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közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve
nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési
dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy
szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az
ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem
határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 
4. Kbt. 41/A. § (4) bekezdése szerint az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az
ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó
gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki
az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez
szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e
vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell
tekinteni. 
5. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell
tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés). 
6. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig. 
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései szerint előírtakat. 
8. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő
költségtérítést nem fizet. 
9. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. §
(2) és (2a) bekezdése alapján: Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni. Ha a 41/C. § (1) bekezdés e)-f) pontja alapján az
ajánlatok benyújtása egészében papíralapon történik és ahol e törvény vagy e törvény
felhatalmazása alapján megalkotott 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 előírhatja az olyan nyilatkozat
eredeti vagy - ha az ajánlatkérő lehetővé teszi - hiteles másolatban történő benyújtását, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

2022/02/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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