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RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka program eszközbeszerzése 

 
 
1. Ajánlatkérő neve és címe: 

Fegyvernek Város Önkormányzata 
 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 Telefon: 56/556-010, fax: 56/556-011 

E-mail: hivatal@fegyvernek.hu 
 
 Az ajánlatkérő nevében és képviseletében a Bakos László EV. jár el. 
 Címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
 Telefon: 30/8488454, fax.: 56/786-695 
 E-mail: kozbeszerzes.bakos@gmail.com 
 
2. Ajánlatkérés tárgya: 

Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka program eszköz beszerzése 
 
3. A szerződés típusa, és a teljesítés helye 
 Adásvétel szállítási szerződés keretében. 

3.1 A teljesítés helye: 
 Fegyvernek város közigazgatási területe 

3.2 Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 18100000-0 
 03100000-2 
 16000000-5 
 44100000-1 
 44510000-8  

3.3 Részek 
 A beszerzés részekből áll. Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre vonatkozóan is. 
 
4. Teljes mennyiség részenként meghatározva: 
 1. rész: Belvíz munka-, és védőruha 
 2. rész: Belvíz kis értékű tárgyi eszköz 
 3. rész: Belvíz nagy értékű tárgyi eszköz 
 4. rész: Mezőgazdaság munka-, és védőruha 
 5. rész: Mezőgazdaság kis értékű tárgyi eszköz 
 6. rész: Mezőgazdaság nagy értékű tárgyi eszköz 

7. rész: Mezőgazdaság beruházási költségek 
8. rész: Helyi sajátosság munka-, és védőruha 
9. rész: Helyi sajátosság beruházási költségek 
10. rész: Közút munka-, és védőruha 
11. rész: Közút kis értékű tárgyi eszköz 
12. rész: Közút beruházási költségek 
 

 A beszerzés tárgyának részletes leírását és mennyiségét az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét 
képező részletes árulista tartalmazza. A megadott mennyiségektől ± 20 %-os eltérés lehetséges a 
szerződés időtartama alatt. 

 
5. A szerződés időtartama vagy a befejezési határidő 
 Kezdés: 2016. április 1. 
 Befejezés: 2016. szeptember 31. 
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6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

6.1 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. 

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

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

6.4 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. 

 
7. Fő finanszírozási és fizetési feltételek 

7.1 Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szállítási szerződésben meghatározott módon és tarta-
lommal való teljesítést követően kiállított számla ellenében 30 napon belül átutalással teljesít. A 
számlázás alapja az Ajánlatérő képviselője által igazolt szállítólevél. 

8. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), alkalmassági feltéte-
lek 

8.1 Kizáró okok 
 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkal-

masság 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. 

8.2 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P/1. Ajánlattevő csatoljon valamennyi számlavezető pénzügyi intézményénél vezetett valamennyi 
számlájáról pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: 

1. Mióta vezeti Ajánlattevő számláját? 

2. Volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel az eljárást megindító felhívást tartalmazó hir-
detmény feladása napját megelőző 1 év időtartamban (12 hóna), attól függően, hogy Aján-
lattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állna? 

Az összes pénzügyi intézménynél vezetett összes, a vizsgált időszakban fennálló pénzforgalmi 
számlájáról kell igazolást benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy pénzügyi intézménytől származó igazolást a cégkivo-
natban nem szereplő bankszámlák vonatkozásában is csatolni kell az ajánlathoz. 

P/2. 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 szár-
mazó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

 Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
P/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata szerint 

volt 30 napot meghaladó sorban álló tétel bármely számláján az eljárást megindító felhívást tar-
talmazó hirdetmény feladása napját megelőző 1 év időtartam alatt (12 hónap). 

P/2. 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. 
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8.3 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

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 szállításai ismertetésével. A re-
ferencia 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 szállítás 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. 

 
9. Bírálati szempontok 

9.1 Ajánlatkérő az ajánlatok közül a Kbt. 76. § alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatot fogadja el. 

9.2 Az ajánlatok elbírálásának rész-szempontjai és súlyozásuk: 
 

Részszempont Súlyszám 
1. Ajánlati ár (Ft) 6 
2. Vállalt garancia, jótállás 2 

9.3 Az ajánlatok értékelését Ajánlatkérő az alábbiak szerint végzi: 

 Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja el, részenként hirdet eredményt és részenként köti meg 
a szerződést. 

Alkalmazott pontszámok 1-100-ig terjednek. 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása az alábbi számítási módszerekkel történik. 
 
 1. részszempont – Ajánlati ár 
 Fordított arányosítás: ha legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 

elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tar-
talmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P = 
Alegjobb 

(Pmax – Pmin) + Pmin 
Avizsgált 

 
 2. részszempont – Vállalt garancia, jótállás (hónapban) 
 Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 

elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tar-
talmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P = 
Avizsgált  

(Pmax – Pmin) + Pmin 
Alegjobb 

ahol: 

P - a vizsgált tartalmi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax - a pontskála felső határa 
Pmin - a pontskála alsó határa 
Alegjobb - a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb - a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált - a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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10. Adminisztratív adatok 

10.1 A dokumentáció beszerzésének határideje:  2016. március 11. 1000 óra 

10.2. Ajánlattételi határidő: 2016. március 23. 1000 óra 

10.3 A pályázat benyújtásának nyelve: magyar 

10.4 Ajánlati kötöttség: 
 Az ajánlati határidő lejártával kezdődik és 30 napig tart. 

10.5 Az ajánlatok bontásának időpontja: 2016. március 23. (szerda) 1000 óra 
 Helye: Fegyvernek Város Önkormányzata, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatáro-
zottak. 

 Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő az ajánlati lapon szereplő alábbi adatokat ismerteti: 
 - Ajánlattevő neve, székhelye, 
 - Ajánlati ár, 
 - Vállalt garancia, jótállás (hónapban megadva) 
 
11. További információk 

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

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

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

11.5 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 tar-
talmát igazoló okirat másolatát, mely a változást tartalmazza is csatolni kell. 

11.6 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 részvé-
telük arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő 
megjelölését. 

11.7 Az ajánlat fed lapján fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát, az ajánlattevő nevét, székhelyét, az „Aján-
lat” szövegrészt, valamint az „Eredeti” megjelölést. 

11.8 Az ajánlatot az ajánlattételi dokumentáció 5. fejezetében megadott tartalomjegyzék szerint kell ösz-
szeállítani. 

11.9 Az ajánlatot sérülés nélkül nem bontható kötésben (összefűzve, az ajánlat minden lapját folya-
matos sorszámozással, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, lebélyegezve) 1 eredeti példány-
ban kérjük benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni a jelentkező nevét, székhelyét, valamint a 
beszerzés tárgyát: „Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka program eszköz beszerzése”, 
továbbá, hogy a „Ajánlattételi határidőig felbontani tilos” 

11.10 A nem cégszerűen aláírt ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. 

11.11 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 használ-
ható fel. 

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



 7

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

11.14 A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes termékek ese-
tében 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, kisze-
relésű terméktől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű termékre tesz ajánlatot, az 
ajánlattételi dokumentáció részét képező Árulista alapján tett részletes ajánlatában feltüntesse az ál-
tala megajánlott gyártmányú, típusú, fantázianevű, kiszerelésű terméket, valamint annak bizonyítá-
sa, 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 gyártmá-
nyú, 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. 

11.15 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. 

11.16 Ártartási garancia 
 Ajánlatkérő ezen, részszempont esetében ajánlattevőknek az ártartási garancia tekintetében meg-

adott megajánlását értékeli. 
 Az ajánlattevőknek az ártartási garancia tekintetében az általuk vállalt mennyiséget hónapban köte-

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

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

 
12. 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  
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5. A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE 
 
 
 
 
 
 
5.1 Ajánlati lap  

5.2 Nyilatkozat a kizáró okokról 

5.3 Nyilatkozat az alkalmassági feltételekről 

5.4 Nyilatkozat a cégadatokra vonatkozóan 

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

5.6 Aláírási címpéldány 

5.7 Szállítási szerződés tervezet 

5.8 Műszaki leírás 
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5.1 sz. melléklet 

AJÁNLATI LAP 
 

Fegyvernek város közfoglalkoztatási startmunka program eszköz beszerzése 
 
 

1. Ajánlattevő neve: …………………………………………………………….. 

 Székhelye:  …………………………………………………………….. 

Telefon: ……….….. Telefax: ……………. E-mail: ……………………. 

 Társasági forma: …………………………………………………………….. 

 Alapítás éve:  …………………………………………………………….. 

 Cégvezető neve: …………………………………………………………….. 

  
 1. rész: Belvíz munka-, és védőruha 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

 2. rész: Belvíz kis értékű tárgyi eszköz 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

 3. rész: Belvíz nagy értékű tárgyi eszköz 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

 4. rész: Mezőgazdaság munka-, és védőruha 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

 5. rész: Mezőgazdaság kis értékű tárgyi eszköz 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

 6. rész: Mezőgazdaság nagy értékű tárgyi eszköz 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 
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7. rész: Mezőgazdaság beruházási költségek 
 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

8. rész: Helyi sajátosság munka-, és védőruha 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

 9. rész: Helyi sajátosság beruházási költségek 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

 10. rész: Közút munka-, és védőruha 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

 11. rész: Közút kis értékű tárgyi eszköz 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

 12. rész: Közút beruházási költségek 

Ajánlati ár:  Ft (összesen) nettó 

Vállalt garancia, jótállás:  hónap 

 
 
Részletes ajánlatunkat az Ajánlat mellékletét képező árazott Árulista tartalmazza. 
 
 
 
Keltezés: ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
          Cégszerű aláírás 
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5.2 sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

kizáró okokról 

 

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

…………………………………………………………..……….. cégjegyzésre és kötelezettség-

vállalásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) 

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

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

zott 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: ............................................................................................................. 

 

 
                                                        
1 megfelelő részt alá kell húzni! 
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Továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint nyilatkozom, hogy az 

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

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. 

 
 
 
Dátum: 
 

 

 

 

         Cégszerű aláírás 
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5.3 sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

alkalmassági feltételekről 

 

 

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

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

/alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő2 cégjegyzésre jogosult kép-

viselője 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. 

 
 
 
Dátum: 
 

 

 

 

         Cégszerű aláírás 

 
 

                                                        
2 megfelelő részt alá kell húzni! 
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5.4 sz. melléklet 
 

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 ajánlat-

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

 Van / Nincs3 változásbejegyzési kérelem. 

 
 

Dátum: 
 

 

 

         Cégszerű aláírás 

                                                        
3 a megfelelő rész aláhúzandó 
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5.5 sz. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
 

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

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

…………………………………………………………..……….. cégjegyzésre és kötelezettség-

vállalásra 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 ré-
szek tekintetében tételesen megajánlott egységárakon, a szerződéses időszak alatt. 
 

Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatá-
sáról 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   
 

 

 

Dátum: 
 

 

 

         Cégszerű aláírás 
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5.6 sz. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szállítási szerződés tervezet 
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 
 
 
Amely létrejött egyrészről a  
név:   Fegyvernek Város Önkormányzata 
székhely:  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
adószám:  15736534-2-16 
számlaszáma:  11745066-15409993-00000000 
telefon:   (06) 56 / 556-010 
fax:   (06) 56 / 556-011 
képviseli:  Tatár László polgármester továbbiakban: mint Megrendelő 
 
valamint a ……………………………… (cégnév) ………………………………………, adószáma: 

……………………………., bankszámla száma: …………………………………… továbbiakban mint 

Szállító között, a Megrendelő által „Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése” címen lefolytatott 

nyílt közbeszerzési eljárás eredménye alapján az alábbi feltételek szerint: 

1. Szerződés tárgya 
 

A szállító a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező termékek ……… rész ………………………… (az 
ajánlat szerinti értékben) a Megrendelőnek történő leszállítására, a Megrendelő pedig azok átvételére és a 
szerződésben meghatározott ellenérték megfizetésére köteles. 
 
2. Szerződés teljesítésének helye 
 

Fegyvernek Város közigazgatási területe 
 
3. Szerződés időtartama 
 

Jelen szállítási szerződés 2016. május 28-ig hatályos. Ezen időtartamon belül a Szállító a jelen szerződés 2. 
számú melléklete szerint, az egyes részek esetében meghatározott ütemezésben, illetve a Megrendelő ren-
delésének megfelelően köteles szállítani.  
 
4. Szerződés teljesítése (szállítási feltételek, kellékszavatosság) 

4.1 Szállító az 1. számú mellékletben részletezett termékeket az előírt mennyiségben, I. osztályú minő-
ségben a meghatározott időszakok, illetve a Megrendelő rendelése szerint köteles a Megrendelő te-
lephelyeire leszállítani. 

4.2 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállítandó termékek a teljesítés időpontjában megfe-
lelnek a Megrendelő által a jogszabályban foglalt követelményeknek. A szállítandó termékeknek (azok 
előírásainak, szavatosságának, csomagolásának, szállításának és forgalmazásának) meg kell felelniük az 
élelmiszerekkel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, így az élelmiszerekről szóló 2008. 
évi XLVI. tv, és végrehajtási rendeletei, a vonatkozó ágazati jogszabályok és a Magyar Élelmiszer-
könyv előírásainak. 

4.3 A saját készítésű, illetve a viszonteladóként forgalmazott élelmiszerek leszállításakor, a teljes – a vo-
natkozó jogszabályokban előírt, vagy a gyártó által biztosított – szavatossági idő legalább 80%-ának 
fenn kell állnia. 

4.4 Szállító a hibás teljesítésért a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felelősséggel tartozik. 

4.5 Szállító az élelmiszereket csomagolva és mérlegelve adja át. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. 

4.6 A csomagolt és mérlegelt termékeket a Megrendelő (vagy az általa megbízott személy) a Szállító jelen-
létében bruttó súly és darabszám szerint veszi át. 

4.7 Megrendelő (vagy az általa megbízott személy) a mennyiségi ellenőrzés még el nem végzett részét, 
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valamint a minőségi vizsgálatot a termék jellemzőitől függően köteles haladéktalanul, de legkésőbb az 
átvételtől számított 8 nap alatt megkezdeni, és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan 
elvégezni. A Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul 
közölni, és egyben szavatossági igényét megjelölni köteles. 

4.8 Amennyiben a megvizsgált termék nem felel meg a szerződésben meghatározott feltételeknek, a Meg-
rendelő azok átvételét visszautasíthatja, és a Szállító köteles a visszautasított terméket térítésmentesen 
kicserélni. Az átvételt követő kifogás esetén a Szállító köteles a terméket saját költségén visszaszállíta-
ni és kicserélni. A Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót a minőségi kifogásról. 

4.9 Ha valamely termékről az átvételt követő 8. napon túl derül ki (rejtett hiba), hogy az nem felel meg a 
szerződésben meghatározott feltételeknek, azt a Felek közösen állapítják meg és a termék kicserélésé-
ről a Szállító haladéktalanul gondoskodik. A Megrendelő jogosult minőségi kifogás esetén a szolgálta-
tás ellenértékének arányos részét visszatartani. 

4.10 Amennyiben a leszállított élelmiszerrel szemben minőségi kifogás merül fel, jegyzőkönyvet kell kiállí-
tani és a termék visszaküldésre kerül. A jegyzőkönyvet mind a Megrendelő, mind a Szállító képviselő-
je aláírja. 

 Amennyiben 3 hónap alatt 3 alkalommal kerül sor jegyzőkönyv felvételére, úgy a Megrendelő a szer-
ződés rendkívüli felmondására jogosult. 

 
5. Fizetési feltételek 

5.1 Szállító minden egyes megrendelt mennyiség után, az igazolt teljesítést követően jogosult számláját a 
Megrendelő felé benyújtani. 

5.2 Megrendelő a leszállított és igazolt mennyiség ellenértékét a benyújtott számla kézhezvételétől számí-
tott 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő előleget nem fizet. 

5.3 Figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (Art.) 36/A. § (6) bekezdésében 
foglaltakra az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerint, a havonta nettó módon számított 200.000 Forintot 
meghaladó kifizetéseknél Megrendelő abban az esetben fizethet, ha a Szállító bemutat, átad vagy 
megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolást, vagy a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 

 
6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

6.1 Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Szállító a jelen szerződésben meghatározott feladatait kése-
delmesen és/vagy hibásan, vagy egyáltalán nem teljesíti. A kötbér a szerződésszegés napján esedékes-
sé válik. 

6.2 Szállítónak felróható késedelmes teljesítés esetén a kötbér összege naponta a késedelmesen leszállított 
áru értékének 5%-a. Minden megkezdett nap teljes napnak számít. 

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

6.4 Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesí-
tése alól. 

6.5 Jelen szerződés teljesítésének a Szállító hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Megrendelő meg-
hiúsulási kötbérre jogosult. Szállító a meghiúsulási kötbér érvényességét, a későbbi teljesítés esetén is 
elfogadja. A meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 5%, az alapja a meghiúsulással érintett 
teljes ellenérték. 

6.6 A megrendelő jogosult a meghiúsulást megelőzően felmerült késedelmi kötbért a meghiúsulási kötbér 
mellett követelni. 

6.7 Megrendelő a Szállító szerződésszegésével okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok 
szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 

6.8 Hibás teljesítés (ha az áru nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, mennyiségi hiány jelentke-
zik, vagy az áru, szerződéssel elérni kívánt célnak megfelelő felhasználásra nem alkalmas) esetén a 
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Megrendelő köteles haladéktalanul jelezni a Szállító felé és követelheti 2 órán belüli minőségileg kifo-
gástalan termékre való kicserélését. 

 Abban az esetben, ha a Szállító nem tesz eleget a fenti igénynek, a Megrendelő elállhat a szerződéstől 
és követelheti a Szállítótól mindazon károk megtérítését, mely Szállító hibás teljesítése következtében 
állt elő. 

 
7. A szerződés megszűnése 

7.1 A szerződés a Szerződő Felek részéről történő szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. Megszűnik 
továbbá a szerződéses Felek egybehangzó nyilatkozatával. 

7.2 Felmondás 

7.2.1 Megrendelő a szerződést rendkívüli esetben (késedelem vagy hibás teljesítés esetén az előírt póthatár-
idő, illetve a hibás termék kicserélésére megszabott határidő elmulasztása) azonnali hatállyal felmond-
hatja. 

7.2.2 Szállító a szerződést rendes felmondással nem jogosult megszűntetni. 
 
 
8. Egyéb rendelkezések 

8.1 A jogosan igénybevett alvállalkozókért a Szállító úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; al-
vállalkozó jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely nélkül nem 
következett volna be. 

8.2 Szerződő Felek a szerződés időtartama alatt együttműködni kötelesek. A Szállító köteles a Megrende-
lőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő 
időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító fe-
lelős. 

8.3 Felek a szállításból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni; ennek 
eredménytelensége esetén alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Városi Bíróság vagy a Megyei 
Bíróság kizárólagos illetékességének. 

8.4 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a hatályos jogszabályok, különösen a Pol-
gári Törvénykönyv, valamint az élelmiszerek előállítására és kereskedelmi forgalomba hozatalára vo-
natkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint járnak el. 

 
 
A Felek kijelentik, hogy jelen szállítási szerződésben írtakat elolvasták, megértették, és mint szerződéses 
akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag – a képviselet szabályainak figyelembevételével – saját 
kezűleg aláírták. 
 
 
 
Fegyvernek, 2016. március … 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………    ……………………………… 
 Megrendelő       Szállító 
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Melléklet: 
- árulista 
- szállítások ütemezése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

Műszaki leírás 
 

 

1. ajánlati rész: Belvíz munka-, és védőruha 
védőkesztyű: Uvex top grade 8300 0,9 mm vastagságú hasított szürke 
marhabőr tenyér, mutató és hüvelykujj artéria köröm és ökölcsont 
védő, dupla varrással, erős igénybevételre tervezve. Kék sárga csíkos 
szövet kézfejen és mandzsettán. Méret 9-10-11. 300 pár 
védőital: tea palackozott 1,5 l 300 l 
kullancsirtó: kullancsriasztó spray, mely a testre fújható 150 ml 10 db 

2. ajánlati rész: Belvíz kis értékű tárgyi eszközök 

kasza 70 cm hosszú, vastag pengéjű, nyelezett kivitelben 20 db 

lapát 100-as nyelezett kivitelben 20 db 

fűkasza 5 db 

karos ágvágó vágási átmérő max. 45 mm 20 db 

metszőolló vágási átmérő max. 18 mm, egykezes biztonsági záras 20 db 

védőkötény 5 db 

motorfűrész 1 db 

ágvágó adapter 1 db 

3. ajánlati rész: Belvíz nagy értékű tárgyi eszközök 
Használt karos hidrot rézsűzúzó adapter: MTZ hidrot karos adapter 
6m-es gémkinyúlással, 6 bordás kardán kihajtás axiál dugattyús 
hidromotorral 1 db 

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság munka-, és védőruha 
kabát: 2 az 1-ben mellénnyé alakítható bélelt kabát 220 g/m2 100 % 
poliészter belső bélés, levehető ujjakkal, bélelt kapucnival, két zipzáras 
és egy hátsó hosszú zsebbel. Rock Pro szürke narancs díszítéssel 30 db 
nadrág: Rock Pro szürke narancs díszítéssel 245 g/m2 kopásálló 
lánckötésű anyag, 60% pamut 40 % poliészter. Egyenes fazon, nagy 
szakító szilárdság, testbarát anyagból, eltérő színű zsebfedők 
„Bőségránc” karöltő. Méret S-XXXL, 40-62. 30 db 

póló: S-XXXL méretig 30 db 
bakancs: magas szárú bakancs, színbőr felső rész, antisztatikus, olajálló, 
csúszás-biztos, kétrétegű talp, kompozit lábujjvédő átszúrás elleni 
rugalmas talplemez mechanikai ártalmak és folyadékok vegyszerek 
ellen védő orrborítás. Kiválóan szellőző Cambrelle bélés, szivacsos 
bokarész, békanyelv, nedvszívó lélegző anatómiai talpbetét. S3 
követelményeknek megfelelő vízállósági és vízgőzáteresztő 
tulajdonságok 38-47 méretig.   30 pár 
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védőkesztyű: Uvex top grade 8300 0,9 mm vastagságú hasított szürke 
marhabőr tenyér, mutató és hüvelykujj artéria köröm és ökölcsont 
védő, dupla varrással, erős igénybevételre tervezve. Kék sárga csíkos 
szövet kézfejen és mandzsettán. Méret 9-10-11. 500 db 

védőital: tea palackozott 1,5 l 1000 l 

kullancsirtó: kullancsriasztó spray, mely a testre fújható 150 ml 50 db 

Gumicsizma 38-47 méretig.   30 db 

Esőkabát 30 db 
 
 

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság kis értékű tárgyi eszközök 

Kapa hegesztett, 35 dkg, nyelezett kivitelben 50 db 
 
 

6. ajánlati rész: Mezőgazdaság nagy értékű tárgyi eszközök 
tejhűtő 650 literes, vízhűtéses kverőlapátos, duplafalú, benne 
hűtőspirál, 380 Voltos kivitelű 1 db 
Használt mobil fejőgép: Kurtsan mobil sajtáros fejőgép, 30 literes 
roszdamentes acél sajtár, Bartech szabályozható pulzátor, 180 li-
ter/perc 70-es vacuum szivattyú, extra tartós cserélhető grafitlapát, 
szélessége 70 mm 1 db 
Használt szerves trágyaszóró: Fortschritt T-088 vagy azzal egyenértékű 
84 kW teljesítmény, 114 LE, 90 bar nyomás, pótkocsi tömege 
adapterrel 3940 kg, 540 1/min fordulatszáma, 35 mm átmérő, 6db 
borda, 9,17 t teherbírás, 4 db szóróhenger, 410 1/min fordulatszám 1 db 
 
 

7. ajánlati rész: Mezőgazdaság beruházási költségek 

műtrágya (pétisó) 8 t 

növényvédőszer (laudis) 40 l 

növényvédőszer (express+trend) 5 cs 

növényvédőszer (fendona)   4 l 

napraforgó vetőmag 5 zsák 

kukorica vetőmag 19 zsák 

búza vetőmag 1 t 

lucerna vetőmag 74 kg 
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8. rész: Helyi sajátosság munka-, és védőruha 
védőkesztyű: Uvex top grade 8300 0,9 mm vastagságú hasított szürke 
marhabőr tenyér, mutató és hüvelykujj artéria köröm és ökölcsont 
védő, dupla varrással, erős igénybevételre tervezve. Kék sárga csíkos 
szövet kézfejen és mandzsettán. Méret 9-10-11. 300 pár 

védőital: tea palackozott 1,5 l 300 l 
 

9. rész: Helyi sajátosság beruházási költségek 

cement 1328 q 

zúzott kő 792 t 

0-4 kavics 464 m3 

1-2 kavics 100 m3 

4-8 kavics 200 m3 

rönk (nyárfa) 20 m3 

gyártóraklap  100 db 
 

10. rész: Közút munka-, és védőruha 
védőkesztyű: Uvex top grade 8300 0,9 mm vastagságú hasított szürke 
marhabőr tenyér, mutató és hüvelykujj artéria köröm és ökölcsont 
védő, dupla varrással, erős igénybevételre tervezve. Kék sárga csíkos 
szövet kézfejen és mandzsettán. Méret 9-10-11. 300 pár 

védőital: tea palackozott 1,5 l 501 l 

kullancsirtó: kullancsriasztó spray, mely a testre fújható 150 ml 20 db 
 

11. rész: Közút kis értékű tárgyi eszköz 

lapát 100-as nyelezett kivitelben 20 db 

talicska 10 db 
 

12. rész: Közút beruházási költségek 

aszfalt AB 11  felületi záróréteg 450 t 
 




