
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 3-ai rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
24/2016.(III.03.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „Haltelepítés 2016-2017. évig” elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos 
ajánlati felhívás és dokumentáció, valamint a projekt potenciális ajánlattevőinek listája 
elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Haltelepítés 2016-2017. évig” 

elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos Ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt a mellékletben található formában és tartalommal jóváhagyja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület a „Haltelepítés 2016-2017. évig” 

elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatban az alábbi potenciális ajánlattevőket 
kéri fel ajánlattételre. 

 
1. Négyesi Zoltán vállalkozó 
2. Tiszafisch Kft.  
3. Mészáros János egyéni vállalkozó 
4. Budka Gábor egyéni vállalkozó 
  

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Kormányhivatal 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti 
eljárásrend alapján a Kbt. 115. §. (2) bekezdés alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás lefolytatására 

 
I. FEJEZET 

Ajánlattételi Felhívás 
 

1) AJÁNLATKÉRŐ 
 

Hivatalos név:   Fegyvernek Város Önkormányzata 
Székhely:  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Telefon:  +36 56/556-010 
E-mail:    hivatal@fegyvernek.hu 
Fax:   +36 56/556-011 
Típusa:   Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont 
 
2) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, INDOKA 
 

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti 
eljárásrend alapján a Kbt. 115. §. (2) bekezdés alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás. 
  
3) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA 
 

Ajánlatkérő az ajánlattételhez Ajánlattételi Dokumentációt készített (jelen iratanyag II. szakasza) illetve 
minden további szerződéses követelményt jelen felhívással egyidejűleg térítésmentesen küld meg Ajánlattevők 
részére. 
   
4) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 
 

A „Haltelepítés 2016-2017 évig” elnevezésű projekt megvalósítása. 
 
1. ajánlati rész: Haltelepítés 2016. évre 
- három (3) nyaras piaci ponty: 14 250 kg 
- két (2) nyaras süllő: 114 kg 
 

2. ajánlati rész: Haltelepítés 2017. évre 
- három (3) nyaras piaci ponty: 14 250 kg 
- két (2) nyaras süllő: 114 kg 
 

Fő szójegyzék (CPV)     Kiegészítő szójegyzék  
Fő tárgy  
     

Építési beruházás □  Árubeszerzés □  Szolgáltatás X 

 
5) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 
 

Szolgáltatási szerződés a „Haltelepítés 2016-2017 évig” elnevezésű projekt megvalósítására. 
 
6) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 
 

Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan egységesen 
Az időtartam hónap(ok)ban:  □□□ vagy napokban: □□□ (a támogatási okirat kézhezvételétől számítva) 
VAGY: kezdés    □□□□/ □□/□□ (év/hó/nap) ÉS/VAGY  
 befejezés  2017/12/31 (év/hó/nap)  

 



    

7) A TELJESÍTÉS HELYE 
 

Fegyvernek belterülete- Holt-Tisza I.-II.-III.-IV.-V. tóegységek  NUTS-kód HU322 
 
8) TÖBBVÁLTOZATÚ ÉS RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGEK 
 

A beszerzés részekből áll. Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre vonatkozóan is. 
 
9) AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok közül a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján értékeli 
ajánlatot. 
 
10) FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTÉELEK 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szállítási szerződésben meghatározott módon és tartalommal 
való teljesítést követően kiállított számla ellenében 30 napon belül átutalással teljesít. A számlázás alapja az 
Ajánlatérő képviselője által igazolt szállítólevél. 
 
11) KIZÁRÓ OKOK ÉS MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDJAI 
 

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, illetve a 63. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
A kizáró okok igazolási módja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában rögzítettek alapján. 
 
12) AKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, IGAZOLÁSI MÓDOK, ADATOK 
  

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Valamennyi ajánlati részre azonos mértékben értelmezve. 
P/1. Az utolsó kettő lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása 
egyszerű másolatban, kiegészítő mellékletek nélkül. 
Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt irattal a teljes időszakban, mert az időszak kezdete 
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló 
nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
P/1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben saját vagy jogelődjének a számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolója szerint az ajánlattételi határidőt megelőző legutolsó két lezárt üzleti év (2013-2014.) mérleg 
szerinti eredménye mindkét évben negatív volt. 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Valamennyi ajánlati részre azonos mértékben értelmezve. 
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint mutasson be 
legalább 2 db referenciát az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évi 
időszakban (36 hónap) teljesített legjelentősebb szolgáltatásai ismertetésével. A referencia nyilatkozatban vagy 
– igazolásban kötelezően feltüntetendő adatok a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése 
alapján 
 teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hó szerint); 
 a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, telefonszáma; 
 a szolgáltatás tárgya; 
 a szállítás mennyisége vagy az ellenszolgáltatás nettó összege; 
 a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 2 db olyan referenciával, mely alapján 
megállapítható, hogy a referencia mennyisége annak a résznek min. a 75 %-a a mennyisége, amelyre a rész-
ajánlattétel vonatkozik. 
 
13) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐK 
  

Az ajánlattételi határidő: 2016. év március hó 18. napja 10:00 óra 



    

14) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK ADATAI 
 

Hivatalos név:   Fegyvernek Város Önkormányzata 
Székhely:  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Személyes benyújtás: Nardai Dániel kapcsolattartónál fenti címadatok alatt 
Időpontja:  2016. év március hó 18. napja 10:00 óra  
15) AZ AJÁNLAT NYELVE 
   

Tekintettel a Kbt. 2. § (6) bekezdésére az eljárás nyelve: magyar. 
 
16) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS KÖRÜLMÉNYEI 
  

Intézményi épület:  Fegyvernek Város Önkormányzata 
Székhely:  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Időpontja:  2016. év március hó 18. napja 10:00 óra  
 
17) AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

Az ajánlati határidő lejártával kezdődik és 30 napig tart. 
 
18) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MEGKÜLDÉSE 
   

2016. év február hó 25. napján elektronikus (e-mail) formátumban. 
 
19) AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK  

Késedelmes teljesítéshez fűződő követelmények: 
A teljesítési határidő betartása érdekében – késedelmes teljesítés esetén - az ajánlatkérő a szállítási tétel nettó 
értékére vetített 5 %/nap késedelmi kötbért ír elő. 

Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke minden egyes hibás teljesített szállítás ellenértékének 5 %-a. 

Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól. 

A szállítás teljesítésének az Ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási 
kötbérre jogosult. A meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 5 %, az alapja a meghiúsulással 
érintett teljes ellenérték. 
Ajánlatkérő jogosult a meghiúsulást megelőzően felmerülő késedelmi kötbért a meghiúsulási kötbér mellett 
követelni. 
 
20) A PROJEKT FORRÁSÁNAK MEGJELÖLÉSE 
   

„Haltelepítés 2016-2017 évig” alapján Önkormányzati sajátforrásból. 
 
21) A KBT. 100. § (1) BEK. SZERINTI KIEGÉSZÍTÉS 
 

a) a tárgyalásos eljárás jogcíme: 
A Kbt. 115. §. (2) bekezdésre tekintettel történik 
 
 

b) a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
Az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés 
feltételeiről. Ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.  Ajánlatkérő 
az ajánlattevőkkel egy időben közösen tárgyal, egy fordulóban az ajánlatban szereplő nettó ajánlati árra 
vonatkozó kérdésekről, lehetőséget biztosítva az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukat módosítsák. A szóbeli 
tárgyaláson Ajánlattevőknek egyértelműen kell nyilatkoznia módosítási szándékáról, majd azt a írásban 
rögzítenie. 
A tárgyalás menete: 
-  A jelen lévők beazonosítását követően jelenléti íven történő rögzítés. 
-  Ajánlatkérő első ajánlatok bontási jegyzőkönyvének ismertetése 
-  Ajánlatkérő 1. Tárgyalási Fordulóban módosított Felolvasólap elnevezésű iratot ad át minden megjelent 

Ajánlattevőnek, vagy ellenőrzi, hogy az a rendelkezésére áll 
-  Ajánlatkérő szóbeli kérdése: Kívánja első ajánlatát módosítani? 



    

-  Ajánlattevők szóbeli nyilatkozata, melyet a rendelkezésükre bocsátott (a tárgyalásra való alkalmasság 
közlésével egyidőben elektronikusan megküldött kitölthető irat, vagy a tárgyaláson átadott kitölthető irat) 
1. Tárgyalási Fordulóban módosított Felolvasólap elnevezésű iraton is rögzítenek és ellenjegyeznek 

-  Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőket a módosított ajánlatukat rögzítsék írásban az 1. Tárgyalási 
Fordulóban módosított Felolvasólap elnevezésű iraton, majd azt összehajtva adják át Ajánlatkérő 
képviselőjének 

-  Ajánlatkérő a részére átadott iratokat áttekinti, és a hiányosan vagy nem értelmezhető módon történt 
kitöltést az érintett Ajánlatkérővel valamennyi Ajánlattevő előtt közli és kéri a szükséges korrigálás 
elvégzését 

- A pontosan kitöltött módosított ajánlatokat Ajánlatkérő véletlenszerű sorrendben ismerteti, melyeket 
végleges ajánlatként kell kezelni. A végleges ajánlatok ismertetéséről Ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet 
készít, melyhez ismételt jelenléti ív kerül aláírásra. 

- Ajánlatkérő a tárgyalás lezárásaként végleges ajánlat benyújtására hívja fel a módosítani kívánó 
Ajánlattevőket. A végleges ajánlat benyújtásakor a módosított költségvetést is be kell nyújtani, mely 
alátámasztja Ajánlattevő módosított végleges ajánlatát. 

 

Ajánlatkérő közli, hogy a Kbt. 100. § (4) alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától van kötve illetve a Kbt. 101. § (1) szerint a tárgyalásokra a Kbt. 88. § (2)-(4) bekezdését is 
megfelelően alkalmazni kell valamint a Kbt. 88. § (9) bekezdése azzal alkalmazandó, hogy végleges ajánlat 
írásbeli benyújtása csak akkor szükséges, ha az eljárásban több ajánlattevő vesz részt. 
 

Amennyiben az Ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő írásban benyújtott 
első ajánlatát tekinti végleges ajánlatnak. 
Az Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet a tárgyalás befejezését követő két munkanapon 
belül - minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell 
adni vagy két munkanapon belül meg kell küldeni. 
 

c) a tárgyalás tervezett időpontja: 
2016. év március hó 21. nap   Időpont: 10:00 órától  
 
22) EGYÉB FELTÉTELEK 

1. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti Ajánlattevőket. 

2. Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor. 
 Helye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. 

4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) és a Kbt. 
67. § (4) bekezdésében foglaltak szerint. 

5. Az ajánlathoz csatolni kell a képviseletre jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányának egy-szerű 
másolatát. Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata csatolandó. 
Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, a változás tényét és 
tartalmát igazoló okirat másolatát, mely a változást tartalmazza is csatolni kell. 

6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal 
összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés szerinti 
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak a teljesítésben való részvételük arányát, 
a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését. 

7. Az ajánlat fed lapján fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát, az ajánlattevő nevét, székhelyét, az „Ajánlat” 
szövegrészt, valamint az „Eredeti” megjelölést. 

8. Az ajánlatot az ajánlattételi dokumentáció 5. fejezetében megadott tartalomjegyzék szerint kell 
összeállítani. 

9. Az ajánlatot sérülés nélkül nem bontható kötésben (összefűzve, az ajánlat minden lapját folyamatos 
sorszámozással, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, lebélyegezve) 1 eredeti példányban kérjük 
benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni a jelentkező nevét, székhelyét, valamint a beszerzés tárgyát: 
„Haltelepítés 2016-2017 évig”, továbbá, hogy a „Ajánlattételi határidőig felbontani tilos” 

10. A nem cégszerűen aláírt ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. 



    

11. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költségeket az Ajánlattevőknek kell 
viselniük, a költségek megtérítésére az Ajánlatkérő nem kötelezhető. 

 A rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció kizárólag az ajánlat készítése céljából használható 
fel. 

12. Az ajánlatok postai feladása, vagy futárszolgálat igénybevételével történő benyújtása esetén fennálló 
kockázatokat (az ajánlat elvesztése, megsérülése, kézbesítési időpontja, stb.) az ajánlattevők viselik. 

13. Az ajánlat olyan termékre tehető, amely az ajánlattételkor már rendelkezik a forgalomba hozatalhoz 
szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott 
feltételeknek. 

14. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes termékek esetében 
ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű termékre hivatkozik. Az ilyen 
termékmegnevezés csak az adott termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és 
ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű termék értendő. 

 Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű 
terméktől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű termékre tesz ajánlatot, az ajánlattételi 
dokumentáció részét képező Árulista alapján tett részletes ajánlatában feltüntesse az általa megajánlott 
gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű terméket, valamint annak bizonyítása, hogy alkalmas az 
ajánlattételi dokumentációban meghatározott termék helyettesítésére. 

 Az Ajánlatkérő termékmegjelölés esetére hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-ra. 
Az ajánlati táblázatban egyértelműen, külön feltüntetve meg kell jelölni az eltérő gyártmányú, 
típusú, fantázianevű, kiszerelésű termékeket, külön meg kell adni azokat az információkat, melyek 
alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban egyenértékű a kért áruval. 
Ha az Ajánlatkérő a kapott (és egyéb nyilvános) információk alapján arra a következtetésre jut, hogy az 
egyenértékűség nem állja meg a helyét, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek) a 
tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 

15. Ajánlati ár 
 Az ajánlati árat nettó egységárban kell megadni, külön szerepeltetve az ÁFA-t. A megadott áron felül az 

ajánlattevő semmilyen jogcímen további árat nem érvényesíthet. 

16. Ártartási garancia 
 Ajánlatkérő ezen, részszempont esetében ajánlattevőknek az ártartási garancia tekintetében megadott 

megajánlását értékeli. 
 Az ajánlattevőknek az ártartási garancia tekintetében az általuk vállalt mennyiséget hónapban kötelesek 

megadni azzal, hogy legalább 6 hónap ártartási garanciát valamennyi ajánlattevő köteles vállalni. 
Ajánlatkérő által előírt minimumot el nem érő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja 
maga után. 

17. Az ajánlat összeállításánál az Eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban nem 
szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell 
alkalmazni. 

 
18. Az ajánlattétellel kapcsolatban további információ kérhető: 
 Az ajánlattételi dokumentációval kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) bekezdésének figyelembe vételével 

kérhető tájékoztatás, az alábbi személyektől: 
Bakos László 

 Bakos László EV  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
Telefon: 30/8488454, fax: 56/786-695, e-mail: kozbeszerzes.bakos@gmail.com 

 
 
 

 
 

 
 



    

 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
 

 

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti 
eljárásrend alapján a Kbt. 115. §. (2) bekezdés alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás lefolytatására 
 

II. FEJEZET 

A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk 
 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK 

 

 
1. Az Ajánlatkérő: 

 

Hivatalos név:   Fegyvernek Város Önkormányzata 
Székhely:  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Telefon:  +36 56/556-010 
E-mail:    hivatal@fegyvernek.hu 
Fax:   +36 56/556-011 
Típusa:   Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont 
 

2. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:  
 

A „Haltelepítés 2016-2017 évig” elnevezésű projekt megvalósítása. 
 

Ahol a felhívás meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést 
elfogad. 
 

3. Ajánlattevő feladata:  

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást a dokumentációban meghatározott mennyiségi 
és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, minőségi követelmények betartása 
mellett megvalósítani. 
Ajánlattevő feladata kiterjed a dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha 
azt a szolgáltatási szerződés nem tartalmazza. A beruházás pénzügyi fedezetéül megkötött támogatási 
megállapodás szolgál. 
 

4. Az ajánlat költségei  
 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. Az 
ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Kbt-ben valamint jelen Dokumentációban kifejezetten megadott 
jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, 
vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel 
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  
 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem 
bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli. 
 

5. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  
 

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó 
előírásaival összhangban kell benyújtaniuk. 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja. 
További részletek az V. fejezet szerint. 
 



    

6. Kiegészítő tájékoztatás 
 

Az ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatást kérhetnek. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások kérésére vonatkozó Kbt. 56. § (2) 
bekezdés utalása szerinti ésszerű határidő tekintetében az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat 
nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb 
három nappal, a közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt 
legkésőbb négy nappal kell megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a faxon vagy postai 
úton megküldött kérdéseknek a törvényes határidőn belül be is kell érkeznie az ajánlatkérőhöz. A beérkezés 
tényét és időpontját vita esetén ajánlattevőknek kell tudniuk igazolni. A határidő lejárta után beérkező 
kérdésekre válasz nem adható. A határidő utolsó napján 16:00 óráig be kell érkeznie a tájékoztatáskérésnek. 
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt 
megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell 
megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és Kbt. 56. § (5) bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi, 
illetve részvételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn 
érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges és a 
válaszadáshoz nem áll megfelelő idő a rendelkezésre - ilyenkor is élhet a Kbt. 56. § (4) bekezdésben foglaltak 
szerint az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A kiegészítő tájékoztatás 
akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást bármilyen úton megkapta. Az 
ajánlattevő hibájából nem megküldhető (így pl. kikapcsolt faxkészülék, hibásan megadott faxszám vagy e-mail 
cím) tájékoztatások kapcsán Ajánlatkérő felelőssé nem tehető. A megküldés szándékát (legalább két 
alkalommal történő próbálkozás) Ajánlatkérő jegyzőkönyvben rögzíti, majd telefonon kéri a hiba azonnali 
helyreállítását. 
 

Kapcsolattartási pont, ahová az ajánlattevők a Kbt. 56.§. szerinti kérdéseiket intézhetik, illetve ahová az 
ajánlatkérői tájékoztatások kézhezvételét vissza kell igazolniuk, illetőleg ahová az ajánlati dokumentációban 
előírt egyéb visszaigazolásokat meg kell küldeni:  
Hivatalos név:   Fegyvernek Város Önkormányzata  
Székhely:  Magyarország 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Kapcsolattartás:  Nardai Dániel kapcsolattartónál, a palyazat@fegyvernek.hu címen 
Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatásnak csak 
az ajánlatkérőtől kapott hivatalos tájékoztatás számít. A kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció 
részévé válnak. 
 

A kiegészítő tájékoztatások kérésére vonatkozó formai feltételek az alábbiak: 
A tájékoztatáskérés minden írott oldalán szerepelnie kell az ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) 
cégszerű aláírásának, valamint az eljárás tárgyának. A tájékoztatáskérés utolsó oldalán - közvetlenül az utolsó 
kérdés után- szerepelnie kell, számmal és betűvel is kiírva annak, hogy a tájékoztatáskérés hány kérdést 
tartalmaz. 
  
A nem az előző pontban meghatározott formai feltételek szerinti ajánlattevői kérdések nem minősülnek a 
Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatáskérésnek, így ajánlatkérő a nem a fentiek szerint feltett kérdéseket 
figyelmen kívül hagyja.  
Minden kiegészítő tájékoztatás kérést e-mail-en world doc formátumban is el kell juttatni a lebonyolítónak az 
archibakos@gmail.com címre!  
 

A Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatások kapcsán fennálló törvényi határidőkkel összefüggésben 
ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3) bekezdésére, miszerint ha a határidő utolsó napja 
nem munkanapra esik, akkor a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. 
 

Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, illetve helyszíni bejárást nem tart, azonban ajánlattevők részére 
ajánlott egyedi időpont-egyeztetést követő helyszíni szemle lebonyolítása. 
 

Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások  
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő 
megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 
igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően. 

  
A bírálat folyamata 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  



    

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van -e olyan gazdasági szereplő, 
akit az eljárásból ki kell zárni.  
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles 
elfogadni a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint beadott nyilatkozatot, 
illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrizni a kizáró okok hiányát a 
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat 
megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. §-ában előírt bírálati cselekményeket elvégezni.  
A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli, majd 
az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági 
követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt részletes adatokat tartalmazó saját 
nyilatkozatának benyújtására. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az 
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 

7. Az ajánlatok értékelése 
 

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő által 
létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, "a legalacsonyabb ár" szerint értékeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

III. FEJEZET 
Az ajánlat valamint az értékelés körülményei 
 

1. Általános megjegyzések 
 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban (Ajánlattételi dokumentáció és 
Műszaki dokumentáció) megfogalmazottak a beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. 
Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a 
pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt 
pénzügyi lezárásában. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett 
értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki.  
 

2. Árképzés, ajánlati ár / Bírálati szempont!                       
 

A nettó ajánlati ár, mint első és egyetlen részszempont vonatkozásában a legmagasabb ajánlat a 
legkedvezőtlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvezőbb. Értéke magyar forintban meghatározott 
egyösszegű átalányárként értendő mely nem tartalmazza a vonatkozó áfa-tartalmat.  
Az ajánlati árnak egyértelműen tartalmaznia kell a megjelölt termék Ajánlatkérő címére történő eljuttatását, 
szállítását, annak fel- és lerakodását! 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és 
vállalkozói hasznot is.  
Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció és 
a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. 
Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni. 
Az Ellenszolgáltatás összegét Forintban kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a 
költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a szállításhoz, 
felhasznált víz-, csatorna-, villamos energia stb. díját is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot 
tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  
 

3. Biztosítékok és szerződést biztosító mellékkötelmek 
 

Késedelmes teljesítéshez fűződő követelmények: 
A teljesítési határidő betartása érdekében – késedelmes teljesítés esetén - az ajánlatkérő a szállítási tétel nettó 
értékére vetített 5 %/nap késedelmi kötbért ír elő. 

Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke minden egyes hibás teljesített szállítás ellenértékének 5 %-a. 

Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól. 

A szállítás teljesítésének az Ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási 
kötbérre jogosult. A meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 5 %, az alapja a meghiúsulással 
érintett teljes ellenérték. 
Ajánlatkérő jogosult a meghiúsulást megelőzően felmerülő késedelmi kötbért a meghiúsulási kötbér mellett 
követelni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

IV. FEJEZET 

Szállítási szerződés tervezet (RÉSZLETES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK) 
 

Szállítási szerződés 
 

mely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (Címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 
171. Képviseli: Tatár László polgármester Törzsszáma: 736536 Adószáma: 15736534-2-16) mint 
Megrendelő,  
 

továbbiakban Megrendelő 
 

valamint  
 

a Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény(Címe: 5231 Fegyvernek, 
Szent Erzsébet út 175. Képviseli: Nardai Dániel, Bankszámla száma: 11745066-15413673, Adószáma: 
15413673-2-16) mint önállóan működő intézmény,  
 

másrészről  
 

 (Név)…………… (Székhely:……….. Képviseli:………….. Cégjegyzékszám:………….. Adószám: 
……………Számlaszám: ………………mint Szállító,  
 

továbbiakban Szállító között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  

Preambulum 
Fegyvernek Város Önkormányzata egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a 2016. és 2017. évre 
vonatkozó haltelepítés megvalósítása tárgyban. A beszerzési eljárás nyertese a fent megnevezett Szállító. A 
szerződő felek az ajánlattételi felhívás és a Szállító ajánlata alapján kötik meg a jelen szerződést.  
 

1. Szerződés tárgya 
 

1.1.  A Szállító eladja és a 1.2. pontban meghatározott határidőig leszállítja a Fegyvernek belterületi 
telepítési helyre az alábbi halcsoportokat: 
 

2016. évre vonatkozó mennyiségek: 
- három (3) nyaras piaci ponty: 14 250 kg 
- két (2) nyaras süllő: 114 kg 
 

2017. évre vonatkozó mennyiségek: 
- három (3) nyaras piaci ponty: 14 250 kg 
- két (2) nyaras süllő: 114 kg 
 
 

1.2.  A Szállító vállalja, hogy az alábbi ütemezés szerint végzi a telepítést és szállítja le a szerződött 
mennyiséget: 

 

2016. év szállítási időpontjai és mennyiségei 
1. szállítás időpontja: 2016. március 12-30. között   (3 000 kg 3 nyaras piaci ponty) 
2. szállítás időpontja: 2016. április 01-30. között    (1 500 kg 3 nyaras piaci ponty) 
3. szállítás időpontja: 2016. június 01-15. között    (2 000 kg 3 nyaras piaci ponty) 
4. szállítás időpontja: 2016. július 15-30. között    (2 000 kg 3 nyaras piaci ponty) 
5. szállítás időpontja: 2016. augusztus 15-30. között   (2 500 kg 3 nyaras piaci ponty) 
6. szállítás időpontja: 2016. október 1 - 30. között   (3 250 kg 3 nyaras piaci ponty) 
7. szállítás időpontja: 2016. november 1-30. között   (114 kg 2 nyaras süllő) 
 

2017. év szállítási időpontjai és mennyiségei 
1. szállítás időpontja: 2017. március 12-30. között   (3 000 kg 3 nyaras piaci ponty) 
2. szállítás időpontja: 2017. április 01-30. között    (1 500 kg 3 nyaras piaci ponty) 
3. szállítás időpontja: 2017. június 01-15. között    (2 000 kg 3 nyaras piaci ponty) 
4. szállítás időpontja: 2017. július 15-30. között    (2 000 kg 3 nyaras piaci ponty) 
5. szállítás időpontja: 2017. augusztus 15-30. között   (2 500 kg 3 nyaras piaci ponty) 
6. szállítás időpontja: 2017. október 1 - 30. között   (3 250 kg 3 nyaras piaci ponty) 
7. szállítás időpontja: 2017. november 1-30. között   (114 kg 2 nyaras süllő) 

1.3.  A teljesítés helyei: 
Fegyvernek belterület – Holt-Tisza I.-II.-III.-IV.-V. számú tóegységek 



    

1.4.  Szállítási körülmények és követelmények: 
1.4.1. Jelen szerződés hatálya a szállítási időszakkal azonosan 2016. március hó 12. napjától 2017. 

december hó 31. napjáig érvényes. 
 

1.4.2. A szállítások pontos időpontjáról és helyéről a szerződő felek a szállítást megelőzően 8 
nappal szóban vagy írásban egyeztetnek. A közösen kialakított szállítási paraméterekről az 
érintettek azonnal, de legkésőbb a szállítást megelőzően 3 nappal tájékoztatást kapnak. 

 
1.4.3. A szállítmány átadását-átvételét szállítólevél ellenjegyzésével, mérlegelési jegyzőkönyv 

valamint a szállítási határidőt legkésőbb 3 nappal megelőző állatorvosi igazolás benyújtásával 
kell igazolni. 
 

1.4.4. A szállító kötelezettsége és vállalása az állatorvosi /mérlegelési /kihelyezési /helyszínre 
szállítási valamint a szállítással kapcsolatosan felmerült és ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
valamennyi egyéb költség viselése. 
 

1.4.5. Megrendelő a szállítás illetve telepítés helyszínén a leszállított árut szemrevételezi és 
nyilvánvaló minőségi probléma esetén állatorvosi szemlét kérhet, melynek költségét maga 
viseli. A probléma elhárításáig a hal nem telepíthető! 
 

1.4.6. Megrendelő helyszíni megbízottja: Faragó Attila - műszaki előadó. Megbízott köteles 
meggyőződni a szállítási követelményeknek és a szállító vállalásainak teljeskörű teljesítéséről 
és jogosult dönteni a szerződést biztosító mellékkötelezettségek előírásáról. 
 

1.4.7. Megrendelő vállalja, hogy a telepítés tekintetében helyszíni technikai segítséget nyújt, melyet 
a Szállítóval egyeztet. Ennek vállalása nem kötelező. 

 
2. Szerződéses ár, fizetési feltételek  
 

2.1. Szerződő felek az 1. pontban meghatározott termékek vételárát mindösszesen nettó …….. Ft + 7 % 
Áfa/felár (pl. korrekciós vagy egyéb felár) (………..) = bruttó ………Ft összegben, azaz 
…………………. forint összegben határozták meg az alábbi részletes árak tekintetében: 

 
Az termékárak részletes kivonata 2016 évre  

Szállítandó 
termék neve 

Igényelt 
mennyiség 

Egységnyi 
nettó ár 

Egységnyi 
bruttó ár 

Összes 
mennyiség 
nettó ára 

Összes 
mennyiség 
ÁFA/felár 

Összes 
mennyiség 
bruttó ára 

Háromnyaras 
piaci ponty 14 250 kg Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. 

Kétnyaras 
süllő 114 kg Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. 

ÖSSZESEN:  Ft. Ft. Ft. 
 

Az termékárak részletes kivonata 2017 évre  
Szállítandó 
termék neve 

Igényelt 
mennyiség 

Egységnyi 
nettó ár 

Egységnyi 
bruttó ár 

Összes 
mennyiség 
nettó ára 

Összes 
mennyiség 
ÁFA/felár 

Összes 
mennyiség 
bruttó ára 

Háromnyaras 
piaci ponty 14 250 kg Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. 

Kétnyaras 
süllő 114 kg Ft. Ft. Ft. Ft. Ft. 

ÖSSZESEN:  Ft. Ft. Ft. 
 

2.2. Megrendelő az ellenszolgáltatást az ajánlatban meghatározott szállítási körülmények közötti 
szerződésszerű teljesítést követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított és leigazolt 
számla alapján, átutalással egyenlíti ki.  



    

A teljesítést követően szállítási teljesítésenként egy-egy darab részszámla (összességében 6 db 
részszámla) és egy végszámla benyújtására van lehetőség. Szállító a részszámlák tekintetében azok 
összevonásáról dönthet (kevesebb részszámlát is benyújthat), melyet Megrendelővel egyeztetni 
köteles.  
A kifizetés a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül történik a Szállító Fegyvernek és Vidéke 
Körzeti Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett 69300138-10009268 számú bankszámlájára. (A 
bankszámla kizárólag szállító számlája lehet!) 

 

Számlázási ütemezés: 
2016. év számlabenyújtásai 
1. részszámla: 2016. március 30-től   (3 000 kg 3 nyaras piaci ponty) 
2. részszámla: 2016. április 30-tól    (1 500 kg 3 nyaras piaci ponty) 
3. részszámla: 2016. június 15-tól    (2 000 kg 3 nyaras piaci ponty) 
4. részszámla: 2016. július 30-tól    (2 200 kg 3 nyaras piaci ponty) 
5. részszámla: 2016. augusztus 30-tól   (2 500 kg 3 nyaras piaci ponty) 
6. részszámla: 2016. október 30-tól   (3 250 kg 3 nyaras piaci ponty) 
7. végszámla: 2016. november 30-tól   (114 kg 2 nyaras süllő) 
2017. év számlabenyújtásai 
1. részszámla: 2017. március 30-től   (3 000 kg 3 nyaras piaci ponty) 
2. részszámla: 2017. április 30-tól    (1 500 kg 3 nyaras piaci ponty) 
3. részszámla: 2017. június 15-tól    (2 000 kg 3 nyaras piaci ponty) 
4. részszámla: 2017. július 30-tól    (2 200 kg 3 nyaras piaci ponty) 
5. részszámla: 2017. augusztus 30-tól   (2 500 kg 3 nyaras piaci ponty) 
6. részszámla: 2017. október 30-tól   (3 250 kg 3 nyaras piaci ponty) 
7. végszámla: 2017. november 30-tól   (114 kg 2 nyaras süllő) 
 

2.3. A szerződéses ár tartalmazza az 1.1. sz. pont szerint meghatározott termékek, forgalomba 
hozatalával, szállításával, telepítésével kapcsolatban felmerült összes költséget. Szállító nem 
érvényesíthet többletköltség igényt árfolyamváltozásból, jogszabályváltozásból eredően, így az 
esetleges ÁFA kulcs emelése miatt sem. 
 

2.4. Az Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon 
összegre vonatkozóan jogosultak számlát kiállítani Megrendelő felé, amely az általa a szerződés 
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban és egyéb foglalkoztatási 
jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Ezen számlák értékét Megrendelő 15 napon belül 
átutalja Vállalkozó részére, aki haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az alvállalkozók, illetve 
szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) 
visszatartja.  

 
2.5. Az Ajánlattevőként szerződő felek az alvállalkozók, illetőleg szakemberek számláinak kiegyenlítéséről 

szóló igazolások másolatait, vagy az alvállalkozó/szakember köztartozást mutató együttes 
adóigazolásának másolatát átadják Megrendelő részére, majd ezt követően benyújtják az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, amelyek ellenértékét Megrendelő 15 
napon belül átutalja az Ajánlattevők részére szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni 
fizetési kötelezettségüknek az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.  
 

3. A teljesítés helye, a kárveszély átszállása  
 

3.1. Szállító a terméket saját fuvareszközzel – saját költségére szállítja – a Megrendelő részére. A szállítás 
módszerének olyannak kell lennie, hogy a termékek minősége ne romoljon, az a jogszabályokban 
előírtaknak megfeleljen. A lerakodás szállító kötelezettsége, melyhez köteles megfelelő személyi ill. 
tárgyi feltételeket biztosítani. 
 

3.2. A szerződésben foglalt termék tulajdonjoga a szerződéses díj kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre.  
 

3.3. A kárveszély a leszállítást követően, a teljesítési jegyzőkönyv aláírásának napján száll át a 
Megrendelőre.  

4. Garancia, szavatosság  
 

A Szállító szavatolja a jelen szállítási szerződés tárgyát képező termék per-, igény- és tehermentességét.  



    

5. Szerződésszegés  
 

5.1. A Szállító szerződésszegést követ el, ha:  
- teljesítési késedelembe esik  
- a szerződés olyan okból, amelyért a Szállító felelős, meghiúsul.  
- a Szállító nem a szerződésben rögzítettek szerint hibásan teljesít. 
 

5.2. Szerződésszegés esetén a Szállító az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfizetésére 
köteles:  
 

5.2.1. Késedelmi kötbér  
Amennyiben Szállító a szállítást a vállalt befejezési határidőre nem teljesíti, akkor napi késedelmi 
kötbér megfizetésére köteles. A Szállító által vállalt késedelmi kötbér napi összege: 10.000.- azaz 
tízezer forint.  
A cégjegyzésre jogosult személy(ek) nyilatkozata alapján a késedelmi kötbér megfizetését a 
késedelem minden napjára vállalja Szállító, valamint hozzájárul, hogy a kötbér összegét a benyújtott 
számlájából Megrendelő levonja. 
Késedelmi kötbér a szállítási véghatáridőt követő 15 napig érvényesíthető. A 16. naptól kezdődően a 
beszerzés meghiúsultként kezelendő. 
 

5.2.2. Hibás teljesítési kötbér 
Szállító hibás teljesítési kötbér megfizetését vállalja, amennyiben szállítása során hibás, eltérő, sérült, 
beteg, degenerált vagy egyéb okból meg nem felelő halat szállít. A hibás teljesítési kötbér összege 
Szállító vállalásának megfelelő forint összeg. A hibás teljesítési kötbér összege a hibával érintett 
termék nettó árának 5 %-a. 
A cégjegyzésre jogosult személy(ek) nyilatkozata alapján a vállalkozás hibás teljesítésű szállítása 
bekövetkezte esetén 5 munkanapon belül minden további körülmény vizsgálata nélkül a hibás 
teljesítési kötbér összegét a Megrendelő által megjelölendő bankszámlára egy összegben kész és 
képes átutalni, valamint hozzájárul, hogy a kötbér összegét a benyújtott számlájából Megrendelő 
levonja. Hibás teljesítésnek minősül továbbá, ha a leszállított termék nem felel meg az Ajánlattételi 
Felhívásban leírt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, 
vagy ha az nem a megrendelt mennyiségben érkezik meg. Nem kerül érvényesítésre a hibás teljesítési 
kötbér, amennyiben szállító a hibás terméket 1 munkanapon belül (azonnal) kicseréli és a szállítás a 
szállítási véghatáridőn belül van. Az azonnali csere vállalásáról a hiba észrevételekor Szállító 
nyilatkozni köteles. 
 

5.2.3. Meghiúsulási kötbér 
Szállító meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős a 
beruházás meghiúsul. A meghiúsulási kötbér összege Szállító vállalásának megfelelő forint összeg. A 
meghiúsulási kötbér összege a nettó ajánlati ár 5 %-a, …. Ft azaz ……. forint. 
 

5.3. A teljesítés akkor megfelelő, ha a szállított termék az előírt feltételeknek mindenben megfelelt. 
 
5.4. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a 

kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.  
 
6. Szerződés módosítása  

 

6.1. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő felek 
egyetértésével közös akarattal történhet a Ptk. szabályai szerint.  
 

7. Titokvédelmi rendelkezések  
 

7.1. A szerződő felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.  
 

7.2. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok 
folytán tudomásukra jutott üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes 
hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes, vagy jogi személy tudomására, nem teszik 
harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem 
törekednek.  



    

8. Záró rendelkezések  
 

8.1. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 
(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésnek hatálya a címzett általi vételkor, illetve 
neki történő kézbesítéskor áll be.  
 

8.2. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben 
ez nem vezet eredményre, úgy a szerződő felek hatáskörtől függően kikötik a Szolnok Városi 
Bíróság, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.  

8.3. Ezen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv, továbbá az ajánlattételi felhívás és az ajánlat rendelkezései, feltételei az irányadóak.  

 
8.4. Amennyiben a jelen szerződés és a hivatkozott mellékletek között ellentmondás áll fenn, 

elsődlegesen a jelen szerződés, ezt követően az Ajánlattételi Felhívás és az ajánlat rendelkezései az 
irányadók.  

 
A fentiek tanúsításaként jelen szerződést – amely hat (6) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban 
készült melléklettel együtt – gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül, az alábbi keltezéssel aláírták: 
 
 
Fegyvernek, 2016. ………… hó …. nap 
 
 
 
 
 
 
  ............................................................................   ...............................................................................  
 Tatár László …………………… 
 Polgármester …………… 
 Megrendelő képviseletében Szállító képviseletében 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 

Nardai Dániel 
Megrendelő részéről 

 

 
 
 
Ellenjegyzem, 2016. ……… hó …….. napján Fegyverneken: 
 
 
 

…………………….………………….. 
 
 
 
 
 
 
1. sz. melléklet: Vállalkozó részletes ajánlat 



    

VI. FEJEZET 

Iratminták 
 
 
Felolvasólap 

Nyilatkozat a kizáró okokról 

Nyilatkozat az alkalmassági feltételekről 

Nyilatkozat a cégadatokra vonatkozóan 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan 

Aláírási címpéldány 

Szállítási szerződés tervezet 

Eltérő termékekre vonatkozó információk (gyártmánylap, igazolás, …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

FELOLVASÓLAP 
 

 

„Haltelepítés 2016-2017 évig” 
 

 
1. Az ajánlattevő adatai 

 
Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Ajánlattevő címe:  

 
 

2. Az ajánlat kivonata 
 

1. ajánlati rész: Haltelepítés 2016.évre 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

2. ajánlati rész: Haltelepítés 2017.évre 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 

 
 
2016. …………………… hó …… nap. 

 
………………………………………… 

Ajánlattevő képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

NYILATKOZAT 
 

kizáró okokról 

 

Alulírott ………………………………………………………...……………...…….., mint a(z) 

…………………………………………………………..……….. cégjegyzésre és 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) 

………………………………………………………………..mint ajánlattevő, 

nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 63. § (1) bekezdésben meghatározott 

kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja alapján, hogy 

 

………………………….……………..(cégnév) olyan társaságnak minősül, 

 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.1 

 

A …………………………………….. (cégnév) tulajdonosai: 

 

 Név:  ............................................................................................................  

 Cím: .............................................................................................................  

 Név: .............................................................................................................  

 Cím: .............................................................................................................  

 Név: .............................................................................................................  

 Cím: .............................................................................................................  

 Név: .............................................................................................................  

 Cím: .............................................................................................................  

 

 

Továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint nyilatkozom, hogy az 

abban foglaltak az általam képviselt …………………………………….. (cég neve) tekintetében 

                                                
1 megfelelő részt alá kell húzni! 



    

nem állnak fenn, mely szerint az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt 

kizáró okok hatálya eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet sem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. 

 
 
2016. …………………… hó …… nap. 

 
………………………………………… 

Ajánlattevő képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 



    

 
 

NYILATKOZAT 
 

alkalmassági feltételekről 

 

 

Alulírott ……………………………….. (név), ……………..…………………… (cégnév) 

(székhely: ……………………………………………) Ajánlattevő /közös Ajánlattevő 

/alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő2 cégjegyzésre jogosult 

képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk megfelel az ajánlatkérő által előírt 

gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki - szakmai alkalmassági követelményeknek, 

melyek igazolását Ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására nyújtjuk be. 

 
 
 
2016. …………………… hó …… nap. 

 
………………………………………… 

Ajánlattevő képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 

                                                
2 megfelelő részt alá kell húzni! 



    

 
NYILATKOZAT 

a cégadatokra vonatkozóan 
 

 

 

Ajánlattevő neve: 

Társasági forma: 

Székhelye: 

Alapítás éve: 

Cégvezető neve: 

Cégjegyzék száma: 

Adószáma: 

Szerepel-e a „Köztartozásmentes adózok listáján”: Igen / Nem* 

 

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cégokmányban foglaltakhoz képest van-e a 

cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált – és így a cégokmányban nem szereplő – 

változásbejegyzési kérelme. Erre vonatkozó pozitív tartalmú nyilatkozat esetén 

ajánlattevőnek csatolnia kell az el nem bírált változásbejegyzési kérelem másolati iratanyagát. 

 Van / Nincs3 változásbejegyzési kérelem. 

 
 

2016. …………………… hó …… nap. 

 
………………………………………… 

Ajánlattevő képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                
3 a megfelelő rész aláhúzandó 



    

 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre vonatkozóan 
 

Alulírott ……………………………………………………………..…….., mint a(z) 

…………………………………………………………..……….. cégjegyzésre és 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 

………………………………………………………………..mint ajánlattevő, 

 
az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan 

A megkötendő szerződésben rögzített kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az adott részek 
tekintetében tételesen megajánlott egységárakon, a szerződéses időszak alatt. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz 
KKV-nak) 

- minősül   � 
- ezen belül középvállalkozásnak � 
- ezen belül kisvállalkozásnak � 
- ezen belül mikrovállalkozásnak � 

- nem minősül  � 
 

 

 

2016. …………………… hó …… nap. 

 
………………………………………… 

Ajánlattevő képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása



  

 




