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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 
 
Ön a Fegyvernek Város Önkormányzata ajánlatkérő „Gumikerekes rakodógép beszerzése 
szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú Települési 
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt keretében” 
tárgyában indított közbeszerzési eljárás dokumentációját tartja a kezében. A jelen 
dokumentáció célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, a felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez. 
 
Az ajánlatkérővel közös érdekünk és célunk, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők 
ajánlatai érvényesnek minősüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban és a 
jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására 
van szükség az ajánlattevő részéről. 
 
Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a dokumentációban 
és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság 
esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés 
lehetőségével. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) 74-75. §-a alapján érvénytelennek minősülhet. 
 
Budapest, 2015. ……….. … 
 
 
 Tisztelettel 
 

Fegyvernek Város Önkormányzata 
megbízásából 

Csendes Consulting Kft. 
képviseli: dr. Csendes Richárd 
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AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTTTÉÉTTEELLII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  
 

A jelen közbeszerzési eljárás felhívását az Ajánlatkérő közvetlenül küldte meg az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. 

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a megküldött 
felhívás és a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az 
érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor nem tűzte célul a 
Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban 
meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között 
ellentmondás van, a felhívás az irányadó. 

 
  

ÚÚTTMMUUTTAATTÓÓ  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTOOKK  EELLKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSÉÉVVEELL,,  
BBEENNYYÚÚJJTTÁÁSSÁÁVVAALL  ÉÉSS  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSÉÉVVEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTBBAANN  

 
II..  FFOOGGAALLOOMM  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSOOKK  

 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes 
fogalmakkal kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti. 
1) Lebonyolító: a jelen közbeszerzési eljárást a Csendes Consulting Kft. bonyolítja le. 

A Lebonyolító jelen eljárás során használt elérhetőségi adatai: 
Csendes Consulting Kft. 
Levelezési cím: 9082 Nyúl, Szabadság utca 43. 
Telefon: +36-20-380-6668 

Telefax: +36-1-700-1924 
E-mail cím: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu 

2) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
3) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4) Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
5) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti 
cégszerű aláírást fogadja el.  

Azon gazdasági szereplők esetén, akik nem tartoznak a Ctv. hatálya alá, cégszerű 
aláírással egyenértékűnek tekintendő a gazdasági szereplő képviseletére jogosult 
személy olyan aláírása, amely megfelel az aláírás külalakjának igazolására csatolt 
dokumentumnak (l. részletesen a dokumentáció VIII. 1) 11. pontjában a csatoltandó 
dokumentumok között). 
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Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, 
akit az adott dokumentum aláírására a képviseletre jogosult személy meghatalmazott. 

6) Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti, az ajánlattevő 
által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokra 
vonatkozó fordítás. 

7) Gazdasági szereplő: a Kbt. 4. § 9. pontjában meghatározott fogalom. 
 

II. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
 
1) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás 

becsült értékére tekintettel a Kbt. Harmadik Része kerül alkalmazásra a Kbt. 122/A. §-a 
szerint. 

2) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával 
ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban 
foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a 
felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban 
értelmezendő. 

3) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 
ajánlatot, azonban nincs akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek 
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

4) A dokumentációt átvevő a dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem 
teheti hozzáférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át.  

5) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a 
felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a 
műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. A közbeszerzési 
eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell 
felelnie a műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. 
Amennyiben a benyújtott ajánlat olyan feltételt tartalmaz, amely ellentétes a 
szerződéses feltételekben meghatározottakkal, az ajánlat érvénytelen. Azonban a 
hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan 
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny 
eredményét és az értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. 

6) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes 
ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, 
hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták 
alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy 
a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az 
ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy 
fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai 
megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és 
benyújtása javasolt, de az ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot 
tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az 
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alkalmasság, illetve egyéb, az ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, 
körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására. 

7) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – 
szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű 
megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. 

8) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk 
következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 

9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

10) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, 
vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az 
ajánlatok elbírálása és értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 
által készített – hiteles fordítás készíttetésére. Az eljárás során mindennemű közlés 
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. 

11) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt 
dokumentumokat fax vagy a Kbt. 35. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő e-mail 
útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében. Ajánlatkérő a 
fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is 
kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap, 
vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. 
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai 
úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a 
Kbt. nem zárja ki. 

12) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az 
ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 67. §-a szerinti 
felvilágosítást, vagy a Kbt. 69-70. § szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat 
elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el. 

13) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő 
megbizonyosodott a felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-
tervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és 
elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a 
dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt 
kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges. 

14) A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz 
csatolni. 
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III. A DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉNEK TELJESSÉGE, PONTOSSÁGA 
 

A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét. 
Ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy a 
dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Felhívjuk a 
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció részét képezi – az ÚTMUTATÓ, a 
SZERZŐDÉS TERVEZET, valamint a NYILATKOZATMINTÁKON kívül – az ajánlatkérő 
által elkészített MŰSZAKI LEÍRÁS is. 

 
IV. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA 

 
1) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza) 

ajánlatát. 
2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem 

részeiben (különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia 
dokumentumra), az ajánlatot ajánlatkérőnek a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig 
meg kell őriznie. 

3) Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy 
visszavonja az ajánlatát, az a Kbt. 83. § (7) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség 
megsértésének tekintendő, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné 
nyilvánítása. 

 
V. A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 
1) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre 

közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a 
Kbt. 35. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő 
tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben 
adja meg a válaszokat. 

2) A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a 
könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” formátumban is 
megküldeni a Lebonyolítónak a jelen dokumentáció I.1) pontjában megjelölt e-mail 
címére. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása 
értelmében a Lebonyolító alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan 
szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen 
módon érkező megkeresésre a Lebonyolító a válaszadást megtagadja. 

3) Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges ajánlattevői 
módosítási javaslatokat a kiegészítő tájékoztatás kérése során nem vár. Kérjük a 
gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 45. §-ának megfelelő tartalommal, a 
megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal 
kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők 
figyelmét arra, hogy a Kbt. 45. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a 
Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., 
valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével 
kapcsolatban elsősorban a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, valamint a 
Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást. 
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4) A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági 
szereplőt terheli. 

5) A Lebonyolító – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail 
útján) válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden 
egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára 
hozzáférhetővé teszi a Lebonyolító címén. A kiegészítő tájékoztatás – előzetes telefonos 
időpont egyeztetése alapján – teljes terjedelemben megtekinthető a Lebonyolító címén. 

6) A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő 
tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak. 

7) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi 
információkat: 

 Fegyvernek Város Önkormányzata 
 „Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és 
szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt keretében” 

 a dokumentumot beküldő neve és levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 
 

VI. AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 
 
1) A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban 

felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által 
kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. 

 
VII. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 

1) A Kbt. 26. §-a értelmében, amennyiben egy gazdasági szereplő a közbeszerzés 
értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a 
szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó 
szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az 
ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. 

2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt 
feltételeknek, így különösen: 

a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni; 

b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését; 

c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek; 

d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi 
határidő lejárta után változás nem következhet be. 

3) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő 
ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, 
felhívásokat. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt 
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megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, 
valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő 
kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő 
kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit. 

4) Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok 
megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az 
szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott 
figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és 
egyéb igazolások csatolásakor. 

 
VIII. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 

 

1) Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az 
ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, 
nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni: 

 
Sor-
szám Megnevezés 

1. 

A Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő felolvasólap, ami tartalmazza a Kbt. 62. § 
(3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, 
lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
szempont alapján értékelésre kerülnek). Lehetőleg a fedőlapot követően csatolják az 
ajánlatba! 

1/A. számú melléklet 

2. 

Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: 

 Nyilvántartó cégbíróság neve, 
 Cégjegyzékszám, 

 Belföldi adószám, 
 Pénzforgalmi jelzőszám, 

 Képviselő neve, 
 Kapcsolattartó személy neve, 

 Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, 
 Kapcsolattartó személy faxszáma, 

 Kapcsolattartó személy e-mail címe. 
Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt adatait 
kell megadni! 1 

1/B. számú melléklet 

                                                
1 Lehetőség szerint kizárólag egyetlen levelezési címet, egyetlen telefaxszámot, egyetlen telefonszámot, egyetlen 
e-mail címet, egyetlen kapcsolattartásra jogosult személyt kérünk megjelölni. 
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3. 

A Kbt. 60. § (3) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, valamint a 60. 
§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat. Az ajánlatnak a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján 
a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdésében 
foglaltak szerint. 
2. számú melléklet 

4. 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § 
(1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom 
esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők 
esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a 
nyilatkozatoknak. 

3. számú melléklet. 

5. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni, ezt a dokumentumot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 

4. számú melléklet 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

6. 

A Kbt. 122. § (1) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 12. §-a szerint az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, 
valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni. 

Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése 
szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 
56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.  
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a 
jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) 
számú állásfoglalására, mely szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, 
hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és 
tulajdonosai között nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjának ra)-rb) 
alpontjaiban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa 
vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 
szerinti kizáró ok igazolására. 
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Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a tényleges tulajdonos 
lakóhelyét a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő 
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi. 

Ajánlatkérő a kizáró okok igazolásának körében felhívja Ajánlattevők figyelmét a 
Közbeszerzési Hatósága Közbeszerzési Értesítő 2014.05.16. napján megjelent 2014. 
évi 57. számában „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról 
és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” c., 
valamint a Közbeszerzési Értesítő 2012.06.01. napján megjelent 2012. évi 61. 
számában „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során 
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági 
Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” c. útmutatóira. 
5/A. - 5/B. számú melléklet 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

7. 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti 
év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) 
IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon 
történő betekintéssel ellenőrzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. b) 
pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem 
található meg, abban az esetben az ajánlatba csatolni kell ajánlattevő saját vagy 
jogelődje – a felhívás megküldésének napját megelőzően lezárt – utolsó három üzleti 
évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon nem található 
beszámoló részét képező mérleget vagy eredménykimutatást. Amennyiben 
Ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, 
úgy ajánlattevő képviselője által aláírt nyilatkozat csatolása szükséges – az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőzően lezárt – utolsó három üzleti 
év mérleg szerinti eredményéről. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) 
bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát a működésének ideje alatt 
a közbeszerzés tárgyából (Rakodógép adásvétele) származó nettó árbevételről szóló 
nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 
18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető 
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye 
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó 
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben 
foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései, 
(6) bekezdés a) és c) pontjai valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései. 

Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
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követelményeknek. 
7. számú melléklet 

8. 

Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, további 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 55. § (6) bekezdésének 
alkalmazása során a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a D.453/17/2012. számú 
határozatában kifejtett jogértelmezése szerint jár el. 

6. számú melléklet 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

9. 

Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján és 16. § (5) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, az ajánlattételi felhívás 13.2.1. 
pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt 
követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az 
ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik 
fél megnevezését, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés 
idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és 
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban 
végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban 
(százalékban) vett részt. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 
18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető 
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye 
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó 
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) 
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései, 
(6) bekezdés a) és b) pontjai valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései. 

Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek. 
8. számú melléklet 
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10. 

Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. 

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

Ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, 
hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során [Kbt. 55. § (6) bek. b) 
pont]. 

Az egyéb alkalmassági követelmények esetében ajánlattevőnek arról kell 
nyilatkoznia, hogy az alkalmassági igazolásakor bemutatott, más szervezet által 
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során milyen módon 
fogja ténylegesen igénybe venni (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került) [Kbt. 55. § (6) bek. a) pont]. 
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 55. § (6) bekezdésének 
alkalmazása során a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a D.453/17/2012. számú 
határozatában kifejtett jogértelmezése szerint jár el. 

6. számú melléklet 

Egyéb dokumentumok: 

11. 

Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, 
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében 
aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az 
ajánlathoz: 
(i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró 
személy képviseletre való jogosultsága; valamint 
(ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen 
megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának 
igazolására csatolt dokumentum”). 
Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá 
tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, 
úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló 
fenti (i) okiratot, mivel ez a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján ingyenesen 
ellenőrizhető. 

Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) – értelemszerűen – saját 
személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való 
jogosultságát igazoló fenti (i) szerinti okiratot.  
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Az (ii) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, 
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az 
aláíró személy vonatkozásában – figyelemmel a Ctv. 9. §-ára – közjegyző által 
készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell 
csatolni. 
Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott 
személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni. 

12. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a megajánlott gép részletes 
ismertetését, melyből megállapíthatónak kell lennie, hogy az megfelel a 
dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban meghatározott műszaki 
követelményeknek. A megajánlott gép műszaki paraméterei, a gyártó vagy 
forgalmazó által kiadott, papír vagy elektronikus úton elérhető prospektusaiból 
ellenőrizhetőnek kell lennie. 

13. 

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy 
adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés 
szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 
ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg 
kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 

9. számú melléklet 

 

 
2) Figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő 

nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a 
szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű 
aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani. 

3) Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan 
dokumentumokat, melynek csatolását a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő nem írta elő 
(pl.: prospektus, ismertető, aláírt szerződéstervezet). Amennyiben ajánlattevő ilyen 
dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül 
szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönülten tegye a borítékba, vagy csomagba az 
ajánlat mellé. Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot nem tekinti az 
ajánlat részének és az ajánlat elbírálása során nem veszi figyelembe. 
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4) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy Magyarországon az alábbi elnevezésű és 
illetékességi területű cégbíróságok tartják nyilván a gazdasági társaságokat, tehát 
ajánlatkérő csak az alábbi listán szereplő cégbíróság megnevezését fogadja el az 
ajánlatban: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  (Budapest) 
Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága (Bács-Kiskun megye) 
Pécsi Törvényszék Cégbírósága  (Baranya megye) 
Gyulai Törvényszék Cégbírósága  (Békés megye) 
Miskolci Törvényszék Cégbírósága (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 
Szegedi Törvényszék Cégbírósága  (Csongrád megye) 
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága  (Fejér megye) 
Győri Törvényszék Cégbírósága (Győr-Moson-Sopron megye) 
Debreceni Törvényszék Cégbírósága  (Hajdú-Bihar megye) 
Egri Törvényszék Cégbírósága  (Heves megye) 
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága  (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága  (Komárom-Esztergom megye) 
Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága (Nógrád megye) 
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (Pest megye) 
Kaposvári Törvényszék Cégbírósága  (Somogy megye) 
Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 
Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága  (Tolna megye) 
Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága  (Vas megye) 
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága (Veszprém megye) 
Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága  (Zala megye) 
 

IX. AZ AJÁNLAT PÉLDÁNYAIVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK 
 
1) A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és 

zártan, az ajánlattételi felhívás 16. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai 
úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő előírja a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező egy darab elektronikus másolati példány benyújtását. 
Ha az ajánlattevő több papír alapú példányban nyújtja be az ajánlatát, és az ajánlatok 
közül az eredeti példány nincs megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt 
kiválaszt, és azt tekinti eredetinek. Amennyiben az ajánlat eredeti és másolati példánya 
között bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során az 
eredetiként megjelölt vagy kiválasztott ajánlati példányt tekinti irányadónak. 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott 
ajánlatot veszi figyelembe. 

2) Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése. 
3) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az 

ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró 
személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell 
ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével. 
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X. AZ AJÁNLAT CSOMAGOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK 
 

1) A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti 
felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

2) A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy 
dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen 
nem bonthatónak és sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie az alábbi 
követelményeknek: 

1. biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 

2. a csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: 

a) Az ajánlattevő nevét és székhelyét, 

b) „Fegyvernek Város Önkormányzata – Gumikerekes rakodógép beszerzése 
szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 
azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és 
szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt keretében” 

c) Az „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” feliratot 

 
XI. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 

 

1) Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre: 
EXANDAS Szolgáltató Kft. 
1054 Budapest, Honvéd utca 16. I. emelet 3. 

2) Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A 
postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt 
terheli. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában 
és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre 
leadott ajánlatokat tudja értékelni. 

3) Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles 
aláírásával az átvételi elismervényt ellátni. 

4) Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék 
figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében 
érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerinti iratnak 
minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok 
visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor. 

 
XII. BONTÁSI ELJÁRÁS RÖVID BEMUTATÁSA 

 

1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban 
foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük 
igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. 
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2) Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt 
közvetlenül ismerteti a közbeszerzés – a Kbt. 18. § (2) bekezdésének alkalmazása 
nélkül számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összegét. 

3) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az 
értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 

4) Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 
ajánlattevőnek. 

 
XIII. IRÁNYADÓ IDŐ 

 
A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai 
(helyi) idő szerint értendő. 
 

XIV. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 
 
1) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési 

szempontja szerint [Kbt. 71. § (2) bek. a) pont] bírálja el. 
2) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az 

ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra 
vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban előírt, vagy az azzal – az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre 
lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő 
minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező 
termékekre is tehető ajánlat. 

3) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. 
kivéve az ÁFA összegét.  

4) A nettó ajánlati átalányárat a Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1. 
számú melléklet) kell megadni. Az árat magyar forintban kell megadni. Az átalányárnak 
tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, az üzembe 
helyezés költségét teljes körűen (műszaki vizsgáztatás, forgalmi engedély, törzskönyv, 
egyéb járulékos költségek), valamint a Műszaki Leírásban foglaltak szerint felmerülő 
költséget. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész 
számokban, egy rekord árának megadásával (darab) kell megadni. 

Mindenféle, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban (szerződés tervezetben) 
foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem 
kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az ajánlat az 
ajánlattételi felhívástól eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő 
korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 
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XV. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA 

 
A Lebonyolító az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a 
kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása 
érdekében. 
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MMŰŰSSZZAAKKII LLEEÍÍRRÁÁSS  

 
1 darab új gumikerekes rakodógép 

A gumikerekes rakodógéppel szembeni követelmények: 

 Biztonsági kabin a kezelő részére, mindkét oldalon ajtóval 

 Hidrosztatikus rendszerű kormányzás, motorhiba esetén vészkormányzás működéssel 

 Manuális váltó, előre és hátra is négy sebességi fokozat 

 Haladási sebesség: min. 40 km/óra 

 Menet stabilizátor 

 Hidraulika rendszer: axiál dugattyús szivattyú 

 Rakodó szerkezet: 
– nyitható-csukható 1 m3-es kanál, raklap villa, kanálszintező, kanál körmökkel 

szerelve 

– rakodási magasság: min. 3.200 mm 
– ürítési magasság: min. 2.700 mm 

 Mélyásó szerelék: 
– oldalirányban eltolható teleszkópos mélyásó szerkezet, gémrögzítővel (közúti 

közlekedéshez) 

– 600 mm mélyásó kanál, körmökkel 
– ásási mélység: min. 5.900 mm 

– gém kinyúlás: min. 6.500 mm 
– kalapács hidraulika kiépítés 

 Műhold követő rendszer az alábbi szolgáltatásokkal: 
– helymeghatározás 
– hely elhagyási riasztás 

– üzemóra számlálás 
– kritikus állapot riasztás 

– üzemanyag szint ellenőrzés 
– üzemanyag fogyasztás mérés 

 Üzemanyag: Diesel 

 Környezet- és energiahatékonyság (ECO motor) 

 Elektromos berendezés: 
– munka lámpa, sárga villogó, közúti közlekedéshez is alkalmas komplett világítás 
– minden munkafázisban működtethető kürt 

 Rádió 
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A megajánlásra kerülő vállalási összegnek tartalmaznia kell az üzembe helyezés költségét 
teljes körűen (műszaki vizsgáztatás, forgalmi engedély, törzskönyv, egyéb járulékos 
költségek). 

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő 
az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 
előírt, vagy az azzal – az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban szereplő műszaki 
paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban 
meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő 
számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat. 
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SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS  TTEERRVVEEZZEETT 
 

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELLII  SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS  
  

amely létrejött egyrészről 

Név: Fegyvernek Város Önkormányzata 
Székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Adószám: 15736534-2-16 
Pénzforgalmi számlaszám: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Pénzforgalmi szolgáltató: *szerződéskötéskor kitöltendő 
Képviseli: Tatár László polgármester 

mint Vevő – továbbiakban Vevő 
 

másrészről 
Név: nyertes ajánlattevő 

székhely: *szerződéskötéskor kitöltendő 
adószám: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Pénzforgalmi számla szám: *szerződéskötéskor kitöltendő 
Pénzforgalmi szolgáltató: *szerződéskötéskor kitöltendő  

Képviseli: *szerződéskötéskor kitöltendő 
Nyilvántartó cégbíróság neve: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Cégjegyzékszám: *szerződéskötéskor kitöltendő 
mint Eladó – továbbiakban, mint Eladó 

(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek, önállóan Fél) között az alábbi helyen és 
napon, a lentebb részletezett feltételekkel. 

 

I. ELŐZMÉNYEK 
 
I.1. Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban: „Kbt.”) alapján „Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap 
pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú Települési 
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt 
keretében” tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: közbeszerzési 
eljárás). Eladó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel 
arra, hogy Vevő az Eladó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. 
szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással. 
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II. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 
 

II.1. Szerződéses okmányok: 
II.1.1. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával 

kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem 
kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során 
keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös 
tekintettel az alábbi dokumentumokra:  

– Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői 
válaszok (amennyiben erre sor került);  

– Eladó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 80. §-ának (1) bekezdésében és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. 
§-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 

II.1.2. Felek rögzítik, hogy a fenti pontban említett dokumentumok fizikailag ugyan nem 
kerülnek csatolásra jelen szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert 
azok tartalma. 

II.2. Dokumentumhierarchia: 
II.2.1. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 

ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési 
sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (i) kiegészítő 
tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), (ii) az 
Ajánlattételi felhívás, (iii) Dokumentáció, (iv) Eladó, mint ajánlattevő ajánlata a Kbt. 
80. §-ának (1) bekezdésében és a Ptk. 2:47. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: ’szerződéses 
okmányok’. 

II.2.2. Amennyiben Eladó ajánlatában Vevőre nézve a dokumentum-hierarchiában fentebb 
sorolt dokumentumban szereplő előírásnál kedvezőbb vállalás vagy kijelentés 
található, úgy ez irányadó a szerződés teljesítése kapcsán. 

 

III. A FELEK SZERZŐDÉST ÉRINTŐ KIJELENTÉSEI 
 
III.1. Eladó kijelenti, hogy 

– rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, az Ajánlattételi felhívásban 
valamint a Dokumentációban megjelölt termékkel (továbbiakban: termék) 

– kész és képes a szerződésben megjelölt terméknek pontos és hiánytalan 
szállítására, s egyben a Vevőnek a szerződéshez fűződő érdekeinek a 
kielégítésére.  

– nincs olyan függőben lévő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a jelen 
szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 
készségére, illetve képességére. 

– a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj 
kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak. 
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III.2. Vevő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan teljesítéséhez kiemelt jogi 
érdekük fűződik, annak okán, hogy az Eladó jelen szerződés szerinti feladat-ellátása a 
támogatás felhasználásának szabályszerűségét alapvetően befolyásolja. 

 

IV. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
IV.1. A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” 

elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt eredményes 
megvalósítása érdekében az Eladó köteles jelen szerződés V.1. pontjában megjelölt 
teljesítési helyre a Dokumentáció Műszaki Leírásában felsorolt műszaki 
paramétereknek megfelelő terméket leszállítani. 

 

V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, IDŐTARTAMA 
 
V.1. A teljesítés helyszíne: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

V.2. Az Eladó jelen szerződés teljesítése során az Ajánlattételi felhívás valamint Műszaki 
Leírásban foglalt és meghatározott műszaki követelményekkel rendelkező termék 
szállítására köteles. Jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az Eladó által 
leszállított termék teljes körűen megfelel a Műszaki Leírásban meghatározottaknak. 

V.3. A szerződés időtartama, annak aláírásától számított 30 nap. 
 

VI. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE 
 

VI.1. Az Eladót a Műszaki Leírásban meghatározott termék szerződésszerű átadásáért 
………….* szerződéskötéskor kitöltendő + ÁFA összegű ellenszolgáltatás illeti meg.  

VI.2. A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy az elszámolható érték megfizetésére a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú projektben, a Támogató által nyújtott 
támogatási összeg felhasználásával kerül sor, az Eladó szabályszerűen benyújtott 
számlájának kiegyenlítése ún. szállítói finanszírozással történik. A támogatás 
94,938663 %-a Európai Uniós és hazai központi költségvetési támogatásból kerül 
finanszírozásra. 

VI.3. A vételár fizetési ütemezése 
VI.3.1. Az Eladó a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő összegű előlegre jogosult a 
jelen szerződés IX.5. pontja szerinti előleg visszafizetési biztosíték ellenében.  

VI.3.2. Az Eladó az előleget előlegbekérő útján közvetlenül a Támogatótól igényelheti a 
Vevő egyidejű értesítése mellett. Az előleg teljesítése a támogatási finanszírozás 
szabályai szerint történik.  

VI.3.3. Vevő köteles az Eladó áltat megküldött előleg-számlát annak kézhezvételétől 
számított 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni. 
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VI.3.4. Az előleg összege a végszámla összegéből kerül levonásra. 

VI.3.5. Vevő az Eladó által a Műszaki Leírásban meghatározott követelményeknek 
megfelelő termék leszállítását követően teljesítésigazolást állít ki.  

VI.3.6. Az Eladó a Vevő által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult a 
leszállított termék számlát kiállítani. 

VI.3.7. A Vevő részéről a teljesítésigazolás kiállítására kizárólag ….. *szerződéskötéskor 
kitöltendő vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.  

VI.3.8. Az Eladó a számlát a Vevő által kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar 
forintban (HUF) állítja ki. 

VI.3.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó 
számlán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ban meghatározott 
kötelező tartalmi elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 169. §-ában meghatározottakon túl, köteles, a Vevő által 
megadott azonosító számot, valamint a teljesítés jogcímét (a számlához kapcsolódó 
teljesítés rövid megnevezése). Ezen megjelölések hiánya esetén Vevő esetleges 
fizetési késedelmének a szerződés szerinti jogkövetkezményei nem 
alkalmazhatóak. A számlát a teljesítésigazolás kiállítását követő 3 munkanapon 
belül Eladónak el kell juttatnia a Vevő részére a Vevő által aláírt teljesítésigazolás 
egy eredeti példánya kíséretében. 

VI.3.10. A számlára rávezetésre kell, hogy kerüljön a projekt megnevezése: „Települési 
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” és 
azonosítószáma: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052. 

VI.3.11. A szabályszerűen benyújtott számlák kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdései és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 36/A §-a szerint átutalással 
történik. 

VI.3.12. A fizetési határidő kezdő időpontja a hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem. 
VI.3.13. A számla kiegyenlítésének határideje a számla kiállításától számított 30 napon 

belül történik. 
VI.3.14. Az Eladó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek 
az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az Eladót 
haladéktalanul értesíti. 

VI.4. Fizetési késedelem 
VI.4.1. Fizetési késedelem esetén a Vevő a Kbt. 127. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 

Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti késedelmi kamat és behajtási 
költség átalány megfizetésére köteles. Eladó számláján szereplő minden ezzel 
ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály Érvényesül a Felek viszonylatában. 
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VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

VII.1. Szerződés módosítása 

VI.1.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: 
Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a 
Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy 
írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező 
személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 

VI.1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: 
Jelen szerződést a Kbt. előírásainak (különösen a Kbt. 132. §-ában) megfelelően, a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó 
szabályok betartásával lehet módosítani. 

 

VIII. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

VIII.1. Eladó jogai és kötelezettségei: 
VIII.1.1. Az Eladó köteles: 

– a Vevő által meghatározott terméket leszállítani a szerződésben meghatározott 
helyen és időben 

– a Vevő által meghatározott terméket saját szállítóeszközével a szerződésben 
meghatározott helyre szállítani, a Vevő részére ott átadni 

– a Vevőt haladéktalanul értesíteni az ok feltüntetésével és a várható késedelem 
megjelölésével minden olyan körülményről, melynek okán a szerződésben 
vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik (a 
továbbiakban: Akadályközlő Levél). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti 
teljesítési határidőt nem módosítja, a Vevő késedelmes teljesítésből eredő 
törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli 
tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, 
kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 

– az általa szolgáltatott termékeknek a Vevő késedelmes átvétele esetén, megbízás 
nélküli ügyvitel szabályai szerint a termék őrzésére, a kárveszély pedig a 
jogosultra száll át. 

– a jelen szerződésben meghatározott, beérkezett teljesítésigazolásnak 
megfelelően a számla kiállítására. 

– a termék szállításakor a termékhez tartozó alábbi dokumentumok csatolására: 

 magyar nyelű kezelési- és karbantartási utasítások 

 szervízkönyvek 

 garanciajegyek 

 a gépre vonatkozó magyar nyelű műszaki dokumentáció (gépkönyvek) 
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VIII.1.2. Az Eladó jogosult: 
– az általa szolgáltatott termékek szerződésszerű szállítása után az 

ellenszolgáltatás összegére; 

– jogosult a további személyeket bevonni a teljesítésbe, a Vevő tájékoztatása 
illetve beleegyezése mellett. 

VIII.2. A Vevő jogai és kötelezettségei: 
VIII.2.1. A Vevő köteles: 

– az Eladó által szállított, szerződésnek megfelelő termékeket elfogadni a 
szerződésben meghatározott helyen és időben. 

– az Eladót tájékoztatni minden olyan körülményről, mely az Eladó 
szerződésszerű teljesítését meggátolja, akadályozza. 

– az Eladó által szállított termékek átvétele után, jelen szerződésben meghatározott 
módon a teljesítésigazolás kiállítására és az Eladó részére való megküldésére. 

– az Eladó által kiállított számla alapján az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére. 

VIII.2.2. A Vevő jogosult: 
– a vételár (arányos) visszatartására valamint kötbérre tarthat igényt, ha az Eladó 

nem, vagy hibásan teljesít. 

 

IX. SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 

IX.1. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: 
IX.1.1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, megszegi (ideértve az Eladó 

szerződésszegésére alapított Vevő általi felmondást/elállást) a szerződést 
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér fizetésére köteles.  

IX.1.2. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés teljes nettó 
ellenértékének 20 %-a. 

IX.1.3. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 
követelését kizárja. 

IX.1.4. A Vevő a teljesítés elmaradása esetén érvényesítheti a kötbéren felül felmerült a 
kárát is.  

IX.2. Hibás teljesítés miatti kötbér: 
IX.2.1. Hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítésére jogosult Vevő abban az esetben, 

amennyiben az Eladó a Műszaki Leírásban meghatározott Terméktől, neki 
felróható okból, eltérően teljesít. 

IX.2.2. A hibás teljesítés miatti kötbér mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 1 
%-a naponta, de maximum 20 napi tétel. 

IX.2.3. A Vevő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági 
igényt (Ptk. 6:187. § (2) bekezdés). 
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IX.3. Késedelem esetére kikötött kötbér: 
IX.3.1. Késedelem esetére kikötött kötbérre jogosult a Vevő, ha az Eladó a termék 

szállítását, illetve átadását, neki felróható okból, határidőn túl teljesíti.  

IX.3.2. A Késedelem esetére kikötött mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 1 
%-a naponta, de maximum 20 napi tétel. . A késedelem esetére kikötött kötbér 
megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 

IX.4. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 
IX.4.1. Amennyiben az Eladó a Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 

haladéktalanul, írásban megtenni. 

IX.4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert 
kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján 
érvényesíteni; valamint amennyiben a Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó 
kára keletkezik, azt jogosult az Eladó felé továbbhárítani. Eladó köteles 
megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és a 
Vevő partnerei és ügyfelei által jogosultan Vevőre hárított kártérítést.  

IX.5. Előleg visszafizetési biztosíték: 
Amennyiben nyertes ajánlattevő előleg fizetését igényelte, legkésőbb az előlegbekérő 
benyújtásával egyidejűleg köteles a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint, a 
Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági 
feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, feltételnélküli és visszavonhatatlan, a 
szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg 
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű Előleg-visszafizetési 
Biztosítékot nyújtani az előleg teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal. A 
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel 
rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy 
garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti 
állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A biztosíték az 
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik fent megjelölt, 
vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, illetve módon. 

 

X. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 
 

X.1. Jogszavatosság: 
X.1.1. Eladó szavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott termékre 

vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő vagyoni 
jogát akadályozná, vagy korlátozná. 

X.1.2. Abban a nemvárt esetben, ha harmadik személy(ek) Vevővel szemben perben 
vagy peren kívül igényt érvényesítenek, az Eladó köteles a Vevő részére minden 
segítséget és ésszerűen elvárható támogatást megadni a jogvita elrendezése 
érdekében. Bármely személy által Vevővel szemben indított bírósági peres eljárás 
során az Eladó köteles Vevő pernyertessége érdekében a fent meghatározottak 
szerint eljárni, továbbá a Vevő részére a pertárgyértéknek megfelelő biztosítékot 
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nyújtani óvadék, bankgarancia formájában, a Vevő felhívásától számított 30 banki 
napon belül. Vevő esetleges marasztalása esetén az Eladó a jogszavatossági 
kötelezettsége alapján köteles helytállni a Vevő irányába, és Vevőt teljes 
mértékben kártalanítani. 

X.2. Jótállás: 
X.2.1. Az Eladó az általa szolgáltatott termék vonatkozásában 36 hónap időtartamú 

jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a terméknek a Vevő részére történő 
átadásának időpontja. 

 

XI. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 
 
XI.1. Jelen szerződés megszűnik a Felek bármelyikének jogutód nélküli megszűnésével, 

illetve megszüntethető közös megegyezéssel, valamint rendes és rendkívüli 
felmondással (Ptk. 6:278. §).  

XI.2. A Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli nyilatkozatával – a 
teljes szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Az Eladó részéről 
erre szolgáló ok különösen, de nem kizárólag, ha az Eladó: 

– késedelme, hibás teljesítése olyan mértékű, hogy eléri a kötbér maximális 
mértéket, 

– felfüggeszti a kifizetéseit, tárgyalásokat kezdeményez a hitelezőivel történő 
megegyezés céljából, ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, Eladó legfőbb 
szerve a társaság végelszámolásának, felszámolásának megkezdéséről határoz, 
vagy egyéb módon Eladó az üzleti aktivitását befejezi, 

– a neki felróható mulasztásokon túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy 
azzal kapcsolatos hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az 
alapvetően befolyásolja a szerződésszerű teljesítést Vevő vonatkozásában. 

XI.3. A Vevő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 

– az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott valamely feltétel; 

– az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

A fenti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

XI.4. A Felek a szerződést közös megegyezéssel 10 (tíz) napos felmondási határidővel 
megszüntethetik. 
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XI.5. Eladó a szerződés megszűnése esetén köteles Vevővel együttműködni a szerződés 
alapján kifejtett tevékenységével kapcsolatos ügyek átadás-átvétele érdekében. Jelen 
szerződés megszűnése és felmondása esetén a Felek kötelesek elszámolni úgy, hogy 
az elszámolás után egymással a jövőre nézve anyagi és egyéb követelésük ne legyen. 

 

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

XII.1. Ellenőrzés: 
XII.1.1. Vevő jogosult az Eladónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén 
ellenőrizni olyan módon, hogy Eladó teljesítését a Vevő ez irányú tevékenysége ne 
akadályozza. Felek tudomásul veszik, hogy jogszabály meghatározott esetekben a 
Feleken kívüli szervek számára is meghatározhat ellenőrzési jogosultságot. 

XII.2. Vevő kizárja Eladó(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 

XII.3. Tájékoztatás, kapcsolattartás: 
XII.3.1. Minden közlést, kérést, követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés 

által megkívánt vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az 
alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 

– kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás 
időpontjában, 

– ajánlott küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján történő 
kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában. 

A fenti közlési formától Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben 
mindennemű közlést (értesítést, tájékoztatást) késedelem nélkül kell a másik Fél 
kapcsolattartója tudomására hozni, amelyet legkésőbb három munkanapon belül 
írásban is meg kell erősíteni. Mivel a munka során gyors döntések, állásfoglalások 
szükségessége merülhet fel, felek megállapodnak abban, hogy ezen rendkívüli 
esetekben a közléseket telefax, e-mail formában elfogadják egymástól. 
Mindkét Fél kijelöli a felelős személyt, - illetve később szükség esetén ennek 
helyettesét - a jelen szerződés teljesítése során történő kapcsolattartásra. A megjelölt 
képviselők jogosultak a Felek képviseletére, a jelen szerződés alapján. 

Vevő részéről: 
név: * szerződéskötéskor kitöltendő 

értesítési cím * szerződéskötéskor kitöltendő 
telefon / fax * szerződéskötéskor kitöltendő 

e-mail * szerződéskötéskor kitöltendő 
 

Eladó részéről: 
név: * szerződéskötéskor kitöltendő 

értesítési cím * szerződéskötéskor kitöltendő 
telefon / fax * szerződéskötéskor kitöltendő 

e-mail * szerződéskötéskor kitöltendő 
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A fenti személyek képviseleti jogosultságuk kiterjed: a jelen szerződés teljesítése 
vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére. 
A képviseleti jogosultság nem terjed ki: a szerződés módosítására, illetve olyan 
utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés 
módosítását eredményezné. 

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyben bekövetkezett változásról 
haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik Fél kapcsolattartója részére megküldött 
minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, 
ameddig az adott Fél írásban be nem jelenti a másik Félnek a kapcsolattartó 
személyében bekövetkezett változásokat. 

XII.4. Irányadó jogi és egyéb irányadó rendelkezések: 
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a 
szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést 
megerősítő mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések 
beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – 
a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós 
magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.).  

XII.5. Vitás kérdések rendezése: 
Felek az egymás között a jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatosan 
közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket ésszerű rövid időn belül, egymás 
között kísérlik meg rendezni. Felek alávetik magukat - hatáskörtől függően – a Vevő 
székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. 

XII.6. Titoktartás: 
Jelen szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés 
teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai 
eseményeket és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében 
személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek 
nem adják ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat, 
alvállalkozóikat, teljesítési segédeiket is nyilatkoztatják. Felek vállalják a fenti 
kötelezettség megszegéséből eredően keletkező közvetlen és igazolt károk másik Fél 
részére való teljes megtérítését. Az információk és adatok üzleti titokként történő 
kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a jelen Szerződés lejáratát követően 
határozatlan ideig terheli. 

XII.7. Részleges érvénytelenség: 
Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy 
jogszabályba ütközik és ezt bíróság jogerős határozata megállapítja, úgy a Felek ezt a 
rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél megvalósítására 
leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütköző írásbeli rendelkezéssel 
kötelesek pótolni a határozat jogerőre emelkedését követő harminc (30) napon belül. 
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XII.8. Jogról való lemondás hiánya: 
Eladó részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, 
illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való 
lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki 
a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

XII.9. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

XII.10. Mind a szerződés időtartama alatt, mind a szerződésteljesítést követő hét éven 
keresztül az Eladó köteles arról gondoskodni, hogy a Támogató, az Európai Bizottság 
illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső 
ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, az Irányító Hatóság és 
a Kifizető Hatóság betekintsenek minden kapcsolódó dokumentumba (az 
alvállalkozókét és a közreműködőkét is beleértve) és a szükséges ellenőrzéseket 
elvégezzék. 

XII.11. Jelen szerződés teljesítése során a Vevővel és harmadik Féllel történő 
kommunikációban az elektronikus utat (e-mail és / vagy telefon és / vagy e-fax) kell 
előnyben részesítenie Eladónak, a jelen szerződés teljesítése során a dokumentálás 
elektronikus adathordozón történik és csak a Felek által elfogadott utolsó verziók 
kerülnek kinyomtatásra (zöldiroda elvének érvényesítése). Eladó vállalja, hogy 
legalább 15 (tizenöt) %-ban újrahasznosított papírt használ a jelen szerződés teljesítése 
során fizikailag előállítandó dokumentumok vonatkozásában. Eladó kötelezettsége a 
fenntarthatósági elveket követve környezetbarát közlekedési eszköz alkalmazása, az 
utazással kapcsolatos környezetszennyezés minimálisra szorítása. 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései valamint az egyéb 
vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 4 darab egymással teljesen 
megegyező példányban készült. A szerződés eredeti példányaiból 2 darab a Vevőt, 2 
darab Eladót illeti meg. 

 
Kelt: […], 2015. […] hó […] napján   Kelt: […], 2015. […] hó […] napján 

 

Fegyvernek Város Önkormányzata * szerződéskötéskor kitöltendő 

 
…………………………. 

 
……………………….. 

Képviselő neve 
Tatár László polgármester 

Vevő 

Képviselő neve 
* szerződéskötéskor kitöltendő 

Eladó 
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1/A. számú melléklet 

 
FFEELLOOLLVVAASSÓÓLLAAPP  

 
„Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0052 azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken projekt keretében” 

 
Ajánlattevő adatai2: 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  

 
 
Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 
kerülnek: 
 

Nettó ajánlati átalányár: ......................,- Ft 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 
 
 

(cégszerű aláírás) 
 

                                                
2 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bővíthető. 
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1/B. számú melléklet 

 
AADDAATTLLAAPP  

 
„Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0052 azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken projekt keretében” 

 
Ajánlattevő adatai3: 

Ajánlattevő neve:  

Nyilvántartó cégbíróság 
neve:4 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 
Pécsi Törvényszék Cégbírósága  
Gyulai Törvényszék Cégbírósága  
Miskolci Törvényszék Cégbírósága 
Szegedi Törvényszék Cégbírósága  
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága  
Győri Törvényszék Cégbírósága 
Debreceni Törvényszék Cégbírósága  
Egri Törvényszék Cégbírósága  
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága  
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága  
Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága 
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
Kaposvári Törvényszék Cégbírósága  
Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 
Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága  
Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága  
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 
Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  
Belföldi adószáma:  
Pénzforgalmi jelzőszám5:  
Képviselő neve:  

 
 
 

                                                
3 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bővíthető. 
4 A nem kívánt rész törlendő! 
5 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni 
kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt 
kérjük külön is feltűntetni. 
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A kapcsolattartó adatai6: 

Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  
Kapcsolattartó személy faxszáma:  
Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 
 
 

(cégszerű aláírás) 
 

                                                
6 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan 
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 
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2. számú melléklet 
 

AA  KKBBTT..  6600..  §§  ((33))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSÉÉBBEENN  EELLŐŐÍÍRRTT,,  ÚÚGGYYNNEEVVEEZZEETTTT  AAJJÁÁNNLLAATTII  
NNYYIILLAATTKKOOZZAATT77  

 
Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. 
cégjegyzésre jogosult képviselője, a Fegyvernek Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 
által kiírt „Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és 
szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattevőjeként 
és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevő 
képviseletében8 

n y i l a t k o z o m , hogy 

 miután az Önök felhívásának és dokumentációjának feltételeit megvizsgáltuk, azokat 
elfogadjuk, és a felhívás és dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során 
keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a 
Felolvasólapon rögzített ajánlati áron; 

 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a 
felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb 
iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési 
eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés 
megkötését; 

 a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti biztosítékot határidőben rendelkezésre bocsátjuk. 

 
Nyilatkozom továbbá, hogy a(z) ………………………. ajánlattevő:9 

 
a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / 
középvállalkozásnak10 minősül. 

b) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény hatálya alá.11 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 

                                                
7 Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden közös ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell tenni. 
8 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő. 
9 Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni. 
10 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
11 Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni! 
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3. számú melléklet 
 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AA  KKBBTT..  4400..  §§  ((11))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN1122  
 

„Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0052 azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 

Fegyverneken projekt keretében” 
 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 

képviselőjeként n y i l a t k o z o m  a 

 

Kbt. 40. § (1) bek. a) pontja vonatkozásában 

a közbeszerzésnek az a része (részei), 
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 

kívánunk igénybe venni (az 
alvállalkozásba adni kívánt munka): 

NINCSEN13 

 

Kbt. 40. § (1) bek. b) pontja14 vonatkozásában 

A közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó megnevezése, 
székhelye (lakóhelye): 

A közbeszerzésnek az a része 
(részei), amelynek teljesítésében 
a megjelölt alvállalkozó közre 

fog működni (az alvállalkozásba 
adni kívánt munka): 

A közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, 

amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozó 
közre fog működni: 

NINCSEN15  % 

  % 

  % 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 

                                                
12 A táblázat szabadon bővíthető. 
13  Ha ajánlattevő egyáltalán nem vesz igénybe alvállalkozót, ezt a nyilatkozatminta aláírásával jelezheti, 
egyébként a „NINCSEN” szó törlendő, és a megfelelő adatok feltüntetendőek. 
14  Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozót igénybe venni, úgy a sort kitöltetlenül hagyni, áthúzni, vagy a „nincsen” szót beírni 
szíveskedjen. 
15  Ha ajánlattevő egyáltalán nem vesz igénybe alvállalkozót, ezt a nyilatkozatminta aláírásával jelezheti, 
egyébként a „NINCSEN” szó törlendő, és a megfelelő adatok feltüntetendőek. 
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4. számú melléklet 

 
KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ  AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐ  MMEEGGJJEELLÖÖLLÉÉSSEE1166  

 
„Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0052 azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken projekt keretében” 

 
Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 25. § (1)-(2) bekezdése 

alapján n y i l a t k o z z u k ,  hogy az alábbi ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot és maguk 

közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi 

képviselőt jelölik és hatalmazzák meg:17 

Ajánlattevő neve:    

Ajánlattevő nevében 
aláírásra jogosult 
képviselő neve: 

   

Ajánlattevő jogosult-e a 
közös ajánlattevők 
nevében eljárni, azokat 
képviselni (csak az 
egyik ajánlattevő 
jelölhető meg 
„igennel”): 

igen / nem18 igen / nem igen / nem 

A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása: 

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

                                                
16 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 
17 A táblázat szabadon bővíthető. 
18 A megfelelő aláhúzandó. Csak egy képviselő ajánlattevő jelölhető meg. 
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5/A. számú melléklet 
 

AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AA  KKIIZZÁÁRRÓÓ  OOKKOOKKRRÓÓLL1199  
 

„Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0052 azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 

Fegyverneken projekt keretében” 
 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 
képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik 
az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
 
Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 
56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam 
képviselt gazdasági szereplő alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 
 

                                                
19 Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. 
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5/B. számú melléklet 
AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AA  KKBBTT..  5566..  §§  ((11))  BBEEKKEEZZDDÉÉSS  KK))  PPOONNTT  KKCC))  

AALLPPOONNTTJJAA  SSZZEERRIINNTTII  KKIIZZÁÁRRÓÓ  OOKKOOKKRRÓÓLL2200  
 

„Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0052 azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 

Fegyverneken projekt keretében” 
 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 
képviselőjeként n y i l a t k o z o m  a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében,  
hogy az általam képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet 
 

– nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 
– szabályozott tőzsdén jegyeznek.21 

 
Tekintettel arra, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott 
tőzsdén, n y i l a t k o z o m ,  hogy22 
 

– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 

 
ra) pont szerinti valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 
(az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, 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,) 
 

Név Állandó lakóhely 
  
  

 
rb) pont szerinti valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 
(az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,) 
 

Név Állandó lakóhely 
  
  

 

                                                
20 Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. 
21 A megfelelő rész aláhúzandó. 
22 Amennyiben szabályozott tőzsdén jegyzik, ez a rész törlendő. 
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rc) pont szerinti valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 
(az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,) 
 

Név Állandó lakóhely 
  
  

 
rd) pont szerinti valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 
(alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá) 
 

Név Állandó lakóhely 
  
  

 
re) pont szerinti valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 
(az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;) 
 

Név Állandó lakóhely 
  
  

 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 
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6/A. számú melléklet 
 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATTAA  KKBBTT..  5555..  §§  ((55))--((66))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSÉÉRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN2233  
 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 

képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való 

megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint: 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe: 

 

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira 
támaszkodunk: 

a felhívás …… pontja szerinti követelmény 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatának csatolása a Kbt. 55. § (5) bekezdése 
szerint: 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt az ajánlat …. oldalán csatoljuk. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti további feltételek megnevezése: 

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont szerinti esetben: 
 
Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi 
módon24: 
 
a) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
VAGY: 
 
b) A fent nevezett szervezetet alvállalkozóként bevonjuk a szerződés teljesítésébe: 

 
igen / nem25 

 
(A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó esetén lásd az ajánlat …. oldalán található nyilatkozatot!) 

                                                
23 Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik. 
24 A megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő. 
25 Egyértelműen jelölni kell (pl. aláhúzással), hogy az adott szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül-e. 
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A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont szerinti esetben: 
 
Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére 
vonatkozik, ezt a szervezetet az alábbi módon vonjuk be a teljesítés során, amely lehetővé 
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során: 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerinti esetben: 
 
Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti 
szervezet, e szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 
 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
    
  (cégszerű aláírás) 
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6/B. számú melléklet 
 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATTMMIINNTTAA  AA  KKBBTT..  5555..  §§  ((55))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSEE  SSZZEERRIINNTT  AA  KKAAPPAACCIITTÁÁSSAAIITT  
RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSRREE  BBOOCCSSÁÁTTÓÓ  SSZZEERRVVEEZZEETT  SSZZÁÁMMÁÁRRAA2266  

 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 

képviselőjeként a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint n y i l a t k o z o m ,  hogy – mivel a 

Fegyvernek Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Gumikerekes rakodógép beszerzése 

szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú Települési 

szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt keretében” 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban ………………………………… ajánlattevő az 

előírt alkalmassági követelményeknek az általam képviselt szervezet (vagy személy) 

kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – a szerződés teljesítéséhez szükséges, általunk 

biztosított erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
    
  (cégszerű aláírás) 
 

                                                
26 Annak a szervezetnek kell kitöltenie, amelynek kapacitására az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való 
megfeleléshez támaszkodik. 
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7. számú melléklet 

 
NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTTTÉÉTTEELLII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  1133..11..11..  AA))  PPOONNTTJJÁÁRRAA  

VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN  
 

 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 
képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az általam képviselt ajánlattevő megfelel az 
ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás 13.1.1. a) pontjában előírt pénzügyi és gazdasági 
alkalmassági követelménynek. 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 
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8. számú melléklet 
 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AA  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTTTÉÉTTEELLII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  1133..22..11..  AA))  PPOONNTTJJÁÁRRAA  
VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN  

 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 
képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 3 évben (36) hónapban, az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákkal 
rendelkezünk27: 
 
1. referencia: 

A referenciát az ajánlattételi felhívás mely 
pontja szerinti alkalmassági feltételre 
tekintettel mutatjuk be: 

13.2.1. a) 

Szerződést kötő másik fél megnevezése és 
székhelye:  

A szállítás tárgya:  

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt: IGEN / NEM28 

A teljesítés ideje (kezdés és befejezés, 
év/hónap):  

Az ellenszolgáltatás összege: nettó ……………,- Ft 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni 
kívánó a teljesítést konzorciumban végezte:  

– a referenciamunkának az 
alkalmasságot igazolni kívánó 
személyre eső hányada: …………… % 

Ez a táblázategymás alá történő másolással szükség szerint több referencia igazolására is alkalmazható! 
 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 

                                                
27 A táblázat sorai szabadon bővíthetők további referenciák bemutatásával. 
28 A megfelelő aláhúzandó. 
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9. számú melléklet 
 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATTMMIINNTTAA  AA  KKBBTT..  3366..  §§  ((66))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN  
 

 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 
képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az alábbiakat a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint 
kívánom igazolni az ajánlatban: 
 

Az igazolni kívánt tény vagy adat: A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a 
közbeszerzési eljárás nyelvén 

rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 
vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus 

elérhetősége: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 
 



 1

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része, 

122/A. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz 
„Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0052 azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken projekt keretében” tárgyában 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 

 Ajánlatkérő neve: Fegyvernek Város Önkormányzata 

Ajánlatkérő címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Ajánlatkérő telefonszáma: +36-56-556-010 

Ajánlatkérő faxszáma: +36-56-556-011 
Ajánlatkérő e-mail címe: hivatal@fegyvernek.hu 

2. Ajánlatkérő nevében eljár 

 Csendes Consulting Kft. 

Levelezési cím: 9082 Nyúl, Szabadság utca 43. 

Telefon: +36-20-380-6668 

Telefax: +36-1-700-1924 

E-mail cím: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu 

3. Eljárás fajtája 

 Kbt. Harmadik része, 122/A. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás. 

A közbeszerzési eljárás tárgya: árubeszerzés  

Az eljárás a Kbt. 11. § (1) bekezdés szerinti becsült értéke: nettó 24.500.000,- Ft. 

A becsült érték nem éri el a Kbt. 122/A. § (1) bekezdésében meghatározott –
szolgáltatás megrendelése – huszonöt millió forintot. 

4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 
helye és pénzügyi feltételei 

 Ajánlatkérő dokumentációt készít. 

A dokumentáció átvételének határideje megegyezik az ajánlattételi határidővel. 

A dokumentáció ingyenes, ajánlatkérő közvetlenül megküldi az ajánlattevőknek. A 
dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át 
nem ruházható. 
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5. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra) 

 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 

Tárgy: 
„Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a KEOP-1.2.0/09-
11-2011-0052 azonosítószámú Települési szennyvíztisztító telep bővítése és 
szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt keretében” 

Mennyiség: 
1 darab új gumikerekes rakodógép 

A gumikerekes rakodógéppel szembeni követelmények: 

 Biztonsági kabin a kezelő részére, mindkét oldalon ajtóval 

 Hidrosztatikus rendszerű kormányzás, motorhiba esetén vészkormányzás 
működéssel 

 Manuális váltó, előre és hátra is négy sebességi fokozat 

 Haladási sebesség: min. 40 km/óra 

 Menet stabilizátor 

 Hidraulika rendszer: axiál dugattyús szivattyú 

 Rakodó szerkezet: 
– nyitható-csukható 1 m3-es kanál, raklap villa, kanálszintező, kanál 

körmökkel szerelve 

– rakodási magasság: min. 3.200 mm 

– ürítési magasság: min. 2.700 mm 

 Mélyásó szerelék: 

– oldalirányban eltolható teleszkópos mélyásó szerkezet, gémrögzítővel 
(közúti közlekedéshez) 

– 600 mm mélyásó kanál, körmökkel 

– ásási mélység: min. 5.900 mm 

– gém kinyúlás: min. 6.500 mm 

– kalapács hidraulika kiépítés 

 Műhold követő rendszer az alábbi szolgáltatásokkal: 

– helymeghatározás 

– hely elhagyási riasztás 

– üzemóra számlálás 

– kritikus állapot riasztás 

– üzemanyag szint ellenőrzés 

– üzemanyag fogyasztás mérés 
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 Üzemanyag: Diesel 

 Környezet- és energiahatékonyság (ECO motor) 

 Elektromos berendezés: 

– munka lámpa, sárga villogó, közúti közlekedéshez is alkalmas komplett 
világítás 

– minden munkafázisban működtethető kürt 

 Rádió 
A megajánlásra kerülő vállalási összegnek tartalmaznia kell az üzembe helyezés 
költségét teljes körűen (műszaki vizsgáztatás, forgalmi engedély, törzskönyv, egyéb 
járulékos költségek). 

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az 
ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra 
vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban előírt, vagy az azzal – az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre 
lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az 
ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb 
jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 
Fő tárgy: 44614310-3 Rakodógépek 

6. A szerződés meghatározása 

 Adásvételi szerződés 

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

 A szerződés megkötésétől számított 30 nap. 

8. A teljesítés helye 

 Ajánlatkérő székhelye (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás 

 Ajánlatkérő a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű 
szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. A kifizetés során irányadóak az 
egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 547/2013. Korm. rendelet) előírásai. 
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Ajánlatkérő az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-
a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő 
mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése 
szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő. A gazdasági társaság vagy nonprofit 
szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-
os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 
%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak 
kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § 
(1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 

A nyertes ajánlattevő számlázásra a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben 
meghatározottak szerint jogosult. 
Ajánlatkérő valamint a Közreműködő Szervezet (Irányító Hatóság által elfogadható, és 
a teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla 
alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:130. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. §-a szerint, a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalás útján 
teljesíti fizetési kötelezettségét. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt 
nyújtott be a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú pályázati felhívás 
keretében.  

A támogatásra irányuló igény elfogadásra került. A támogatás mértéke a Projekt 
elszámolható összköltségének 94,938663 %-a, de legfeljebb a Támogatási 
Szerződésben meghatározott összeg európai uniós forrásból közvetlen szállítói 
finanszírozással a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, 
valamint a Kbt. 130. § (4) bekezdésének előírásai alapján történik.  
Az elszámolás, az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme a HUF. 

A Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés 
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 
legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli 
értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

A Kbt. 130. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot 

 Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

11. Az ajánlatok értékelési szempontja 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
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12. A kizáró okok 

 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. Ajánlatkérő 
kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. 

A Kbt. 122. § (1) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet) 12. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
k) pont kc) alpontját 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a rendelkezései szerint 
kell igazolni. 

Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése 
szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. 
§ (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.  

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a 
jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) 
számú állásfoglalására, mely szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy 
olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és 
tulajdonosai között nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjának ra)-rb) 
alpontjaiban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa 
vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 
szerinti kizáró ok igazolására. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a tényleges tulajdonos 
lakóhelyét a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi. 

Ajánlatkérő a kizáró okok igazolásának körében felhívja Ajánlattevők figyelmét a 
Közbeszerzési Hatósága Közbeszerzési Értesítő 2014.05.16. napján megjelent 2014. 
évi 57. számában „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról 
a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” c., valamint a 
Közbeszerzési Értesítő 2012.06.01. napján megjelent 2012. évi 61. számában „A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró 
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az 



 6

Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők 
vonatkozásában” c. útmutatóira. 

13. Az alkalmassági követelmények 

 13.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
13.1.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az 

ajánlattétel felhívás megküldésének napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti 
év egyikében sem volt pozitív vagy nulla. 

A fenti pontban foglalt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha 
ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a 
később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából 
származó (Rakodógép adásvétele tárgyú) nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint 
határozza meg: 300.000,- Ft. 

13.1.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
a) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőzően lezárt utolsó három 

üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 
28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes 
honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 
(1) bek. b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon 
bármelyik nem található meg, abban az esetben az ajánlatba csatolni kell 
ajánlattevő saját vagy jogelődje – a felhívás megküldésének napját megelőzően 
lezárt – utolsó három üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói 
közül a honlapon nem található beszámoló részét képező mérleget vagy 
eredménykimutatást. Amennyiben Ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga 
nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő képviselője által aláírt 
nyilatkozat csatolása szükséges – az ajánlattételi felhívás megküldésének napját 
megelőzően lezárt – utolsó három üzleti év mérleg szerinti eredményéről. A 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az 
ajánlattevő az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
(Rakodógép adásvétele) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. 
§-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető 
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye 
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék 
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb 
igazolási módok helyett. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései, (6) 
bekezdés a) és c) pontjai valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó 
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rendelkezései. 

Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek. 

13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

13.2.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlattételi felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya 
(Rakodógép adásvétele) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely 
önmagában legalább nettó 300.000,- Ft értékű. 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban 
végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot 
igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés vizsgálata során. 

13.2.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
a) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján és 16. § (5) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, az ajánlattételi felhívás 
13.2.1. pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt 
követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az 
ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik 
fél megnevezését, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés 
idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és 
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést 
konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben 
milyen arányban (százalékban) vett részt. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. 
§-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető 
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye 
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék 
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében 
foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdései, (6) 
bekezdés a) és b) pontjai valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései. 

Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek. 
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14. A hiánypótlás lehetősége 

 Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget. 

15. Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának ideje 

 …… év …………… hónap …… napja … óra … perc 

16. Az ajánlat benyújtásának címe 

 EXANDAS Szolgáltató Kft. 
1054 Budapest, Honvéd utca 16. I. emelet 3. 

Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és 
amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő 
napján 9-…:… óráig lehet benyújtani. 

17. Az ajánlattétel nyelve 

 Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés 
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az 
ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Ajánlatkérő a Kbt. 36. § 
(3) bekezdése alapján elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását. 

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye 

 EXANDAS Szolgáltató Kft. 
1054 Budapest, Honvéd utca 16. I. emelet 3. 

19. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

 A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

20. Az ajánlati kötöttség időtartama 

 30 nap. 

21. Egyéb követelmények és információk 

 21.1. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az 
alábbi információkat: 

 Fegyvernek Város Önkormányzata 

 „Gumikerekes rakodógép beszerzése szennyvíziszap pakolás céljára a 
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú Települési 
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken 
projekt keretében” 

 a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail 

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt
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címe 

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az 
ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

21.2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdésében foglaltakat. 

21.3. A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje körében ajánlatkérő 
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerinti 
„ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. (második) munkanapot 
tekinti. 

21.4. Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek 
az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és 
amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő 
időintervallum. 

21.5. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő 
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az 
olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az 
ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 
Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. 

21.6. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) 
bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, 
lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az 
értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek). 

21.7. Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: 
– Nyilvántartó cégbíróság neve, 

– Cégjegyzékszám, 

– Belföldi adószám, 

– Pénzforgalmi jelzőszám, 

– Képviselő neve, 

– Kapcsolattartó személy neve, 

– Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, 

– Kapcsolattartó személy faxszáma, 

– Kapcsolattartó személy e-mail címe. 

Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt 
adatait kell megadni! 

21.8. Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt 
tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az 
érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási 
forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-
ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek. 

21.9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 
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60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatnak a Kbt. 36. § (3) 
bekezdése alapján a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 

21.10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 
40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges 
tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Közös 
ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell 
terjednie a nyilatkozatoknak. 

21.11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az 
ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve 
műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok 
esetében: 13.1.1. a) és 13.2.1. a) 

21.12. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolása során - amennyiben a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontban 
foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – abban az 
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet a Ptk. 6:419 §-
ában foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan 
kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

21.13. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) 
bekezdésében foglaltak szerint. 

21.14. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést megerősítő mellékkötelezettségek 
vállalására köteles. 

 Ajánlatkérő az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható 
összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó 
támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós 
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok 
ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti 
biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő. A gazdasági társaság vagy 
nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselőjének vagy legalább 50 (ötven) %-os közvetlen 
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 
50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy 
tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt 
kezesség, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói 
előleg biztosítékaként. 

 Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: Amennyiben nyertes 
ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést 
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér fizetésére köteles. A 
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés teljes 
nettó ellenértékének 20 %-a. A teljesítés elmaradása esetére kikötött 
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kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 

 Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítésére 
jogosult ajánlatkérő abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő 
a Műszaki Leírásban meghatározott terméktől, neki felróható okból, 
eltérően teljesít. A hibás teljesítés miatti kötbér mértéke a szerződés 
teljes nettó ellenértékének 1 %-a naponta, de maximum 20 napi tétel. 
Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet 
szavatossági igényt. 

 Késedelem esetére kikötött kötbér: Késedelem esetére kikötött 
kötbérre jogosult ajánlatkérő, ha a nyertes ajánlattevő a termék 
szállítását, illetve átadását, neki felróható okból, határidőn túl teljesíti. A 
késedelem esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés teljes nettó 
ellenértékének 1 %-a naponta, de maximum 20 napi tétel. A késedelem 
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 
kötelezettség alól. 

 Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali 
hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben a nyertes 
ajánlattevőként szerződő fél késedelme, hibás teljesítése olyan mértékű, 
hogy eléri a kötbér maximális mértékét. 

 A nyertes ajánlattevő 36 hónap időtartamú jótállást vállal. A jótállás 
kezdő időpontja, a terméknek az ajánlatkérő részére történő átadásának 
időpontja. 

 A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a 
dokumentáció, illetve a szerződés tervezet tartalmazza. 

21.15. A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos. A projekt száma: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 

21.16. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – 
annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, árbevétel 
tekintetében a naptári év fordulónapján, a mérleg adatai tekintetében az üzleti 
év fordulónapján, referenciák esetében a teljesítés napján érvényes, hivatalos 
deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. Az ajánlatban 
szereplő nem Magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást 
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

21.17. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 
valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 

21.18. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában 
foglalt feltételeknek.  

21.19. Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése 
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

21.20. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, 
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 
nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni 
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kell az ajánlathoz: 

(i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az 
aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint 

(ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből 
egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás 
külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). 

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:89. §-a 
szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy 
képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) okiratot, mivel ez a Kbt. 36. § 
(5) bekezdése alapján ingyenesen ellenőrizhető. 

Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) – értelemszerűen – 
saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének 
képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) szerinti okiratot.  

Az (ii) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó 
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő esetében az aláíró személy vonatkozásában – figyelemmel a Ctv. 9. §-
ára – közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni. 
Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott 
személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is 
szükséges csatolni. 

21.21. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a megajánlott gép részletes 
ismertetését, melyből megállapíthatónak kell lennie, hogy az megfelel a 
dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban meghatározott műszaki 
követelményeknek. A megajánlott gép műszaki paraméterei, a gyártó vagy 
forgalmazó által kiadott, papír vagy elektronikus úton elérhető prospektusaiból 
ellenőrizhetőnek kell lennie. 

21.22. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy 
adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) 
bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem 
szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a 
közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 

21.23. A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot egy papír alapú példányban, 
írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 16. pontjában megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező egy darab 
elektronikus másolati példány benyújtását. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása 
során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 
Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése. Az 
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ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az 
ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot 
aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a 
kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának 
feltüntetésével. 

21.24. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 122/A. § (3) 
bekezdése alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az 
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

21.25. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 125. § (1) bekezdése 
alapján a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan sajátos környezetvédelmi 
feltételeket határozott meg. A szerződés teljesítése során ajánlatkérővel és 
harmadik féllel történő kommunikációban az elektronikus utat (e-mail és / vagy 
telefon és / vagy e-fax) kell előnyben részesítenie nyertes ajánlattevőnek, a 
szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik 
és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra (zöldiroda 
elvének érvényesítése). Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy legalább 15 (tizenöt) 
%-ban újrahasznosított papírt használ a szerződés teljesítése során fizikailag 
előállítandó dokumentumok vonatkozásában. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége 
a fenntarthatósági elveket követve környezetbarát közlekedési eszköz 
alkalmazása, az utazással kapcsolatos környezetszennyezés minimálisra 
szorítása. 

22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

 …… év …………… hónap …… napja 

 
 
 

Fegyvernek Város 
Önkormányzata 

Ajánlatkérő képviseletében 

Csendes Consulting Kft. 
Képviseli: dr. Csendes Richárd 

 

Formázott: Nem Kiemelt




