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Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére: M/1. ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás 
feladásától visszaszámított 3 éves (36 hónapos) időszakra vonatkozóan teljesített, de legfeljebb 6 
éven belül megkezdett, - összességében legalább 1. rész esetén min. 3.170 m2 mértékű 
épülettakarítási referenciával, melyek közül az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő 
teljesítést; - összességében legalább 2. rész esetén min. 1.000 m2 mértékű épülettakarítási 
referenciával, melyek közül az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő teljesítést; - 
összességében legalább 3. rész esetén min. 4.200 m2 mértékű épülettakarítási referenciával, 
melyek közül az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő teljesítést; - összességében legalább 
4. rész esetén min. 1.030 m2 mértékű épülettakarítási referenciával, melyek közül az egyik 
igazoljon legalább 6hónap egybefüggő teljesítést. - összességében legalább 5. rész esetén min. 
7.000 m2 mértékű épülettakarítási referenciákkal, melyek közül o az egyik igazoljon legalább 6 
hónap egybefüggő teljesítést és Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági 
követelménnyel kapcsolatban, hogy az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, 
meghatározott időszakon belül teljesített mennyiséget az 1. és 3. részek vonatkozásában 
részenként maximum 3 szerződésből/referenciából kell teljesíteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 
hogy az 5. rész vonatkozásában előírt valamennyi követelményt maximum 4 szerződésből/
referenciából kell teljesíteni M/2. a) Valamennyi ajánlati rész esetében alkalmatlan az ajánlattevő, 
ha nem rendelkezik legalább 1 fő OKJ 31 853 07 10000 00 00 azonosítószámú tisztítás-technológiai 
szakmunkás vagy OKJ 32 853 03 azonosítószámú Tisztítás-technológiai szakmunkás 
szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel a napi- és 
időszakos takarítási szolgáltatás elvégzéséhez és 1 fő OKJ 31 853 07 0001 31 01 azonosítószámú 
tisztítás-technológiai szolgálatvezető vagy OKJ 52 853 02 azonosítószámú Tisztítás-technológiai 
szolgáltatásvezető szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező vezető 
szakemberrel, aki takarítás irányításáért felelős. Több részre történő ajánlattétel esetén részenként
külön-külön szakember bemutatása szükséges. Átfedés az esetben lehetséges, amennyiben a több 
részre történő ajánlattétel esetén az M/2. a) pont szerinti szakemberek között, az 1. és 3. rész 
vonatkozásában (azaz amennyiben az ajánlattevő az 1. és 3. rész vonatkozásában is nyújt be 
ajánlatot, úgy elegendő egy, az előírt alkalmassági követelménynek megfelelő szakember 
bemutatása). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 5. rész vonatkozásában külön szakember 
bemutatása szükséges (azaz amennyiben az ajánlattevő az 5. rész vonatkozásában is ajánlatot nyújt
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Tájékoztatást adunk, hogy a közbeszerzési dokumentumok is módosultak (Főtáblák, szolgáltatási jegyzék).
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