
  

 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
 

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti 
eljárásrend alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94-100. § alapján szabályozott 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására 
 

I. FEJEZET 

A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk 

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a 
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával az Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. 
Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza 
azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.  
 

Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítására hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
indított.  
 

Az Ajánlattételi Felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen Dokumentáció rendelkezései az irányadóak 
és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy 
szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak. 
 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK 

 

 
1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 

 

1. ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 
2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
3. az ország alapvető biztonsági érdekével kapcsolatos beszerzés: olyan beszerzés, amelynek tárgya közvetlenül 
kapcsolódik az ország lakosságának fizikai, környezeti, egészségügyi, gazdasági, honvédelmi biztonságát 
befolyásolni képes építési beruházáshoz, árubeszerzéshez, valamint szolgáltatás megrendeléséhez, ideértve a 
védekezési készültség esetén a vízkár közvetlen elhárítása érdekében szükséges beszerzéseket is; 
4. dinamikus beszerzési rendszer: olyan, gyakori közbeszerzések lebonyolítására szolgáló, teljes mértékben 
elektronikus folyamat, amelynek jellemzői megfelelnek az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, 
és amelynek működése határozott idejű, érvényességi ideje alatt bármely olyan ajánlattevő kérheti a 
rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró 
okok hatálya alatt és benyújtotta a dokumentációnak megfelelő előzetes ajánlatát; 
5. elektronikus árlejtés: a közbeszerzési eljárás részét képező olyan ismétlődő folyamat, amely az ajánlatoknak a 
63. § (4) bekezdés szerinti értékelését követően új, az ellenszolgáltatás mértékére, és az ajánlatnak az 
értékelési részszempontok szerinti egyes tartalmi elemeire vonatkozó kedvezőbb ajánlat megtételét, és az 
ajánlatok rangsorolását elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetővé; 
6. elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást és -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, 
optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 
7. Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget, valamint az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes államokat is érteni kell, kivéve a 9. § (1) 
bekezdés d) pontja esetében; 
8. fenntarthatósági szempont: a fenntarthatósági szempontok érvényesüléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott szempont, így különösen az erőforrás- és energiahatékonyság, a dematerializáció, az 
üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentés, valamint az adott termék/szolgáltatás életciklusa során a lehető 
legkisebb környezeti hatással és terheléssel járó megoldások szempontjai; 



    

8 a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet; 
9. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények építését, 
áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 
10. hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; 
11. hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 
 

2. Az Ajánlatkérő: 
 

Hivatalos név:   Fegyvernek Város Önkormányzata 
Székhely:  Magyarország 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 171. 
Postai cím:   Felszabadulás út 171. 
Város/Község:   Fegyvernek   
Postai irányítószám:  5231 
Ország:   Magyarország 
Telefon:  +36 56 556-010 
E-mail:    hivatal@fegyvernek.hu 
Fax:   +36 56 556-010 
 

3. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:  
 

A 2015. évi Startmunka mintaprogram pályázati konstrukciója alapján "Kistérségi Startmunka 
Mintaprogram” elnevezésű projekt megvalósítása árubeszerzés megvalósításával az alábbi ajánlati részek 
alapján: 
1. ajánlati rész: Helyi sajátosságra munka-, és védőruházat  
2. ajánlati rész: Helyi sajátosságra kis értékű tárgyi eszközök  
3. ajánlati rész: Helyi sajátosságra nagy értékű tárgyi eszközök  
4. ajánlati rész: Helyi sajátosságra beruházási költségek, kiadások  
5. ajánlati rész: Közút programra munka-, és védőruházat  
6. ajánlati rész: Közút programra beruházási költségek  
7. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók felszámolásához munka-, és védőruházat  
8. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz munka-, és védőruházat  
9. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz kis értékű tárgyi eszközök  
10. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz nagy értékű tárgyi eszközök  
11. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz beruházási költségek 
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. 
 

4. Ajánlattevő feladata:  
 

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező árubeszerezési szállítást a dokumentációban meghatározott 
mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és 
tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett elvégezni, az anyagokat, 
eszközöket, termékeket a helyszínre szállítva átadni. 
Ajánlattevő feladata kiterjed a dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha 
azt a szállítási szerződés nem tartalmazza. A beruházás pénzügyi fedezetéül megkötött támogatási 
megállapodás szolgál. 
 

5. 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. 34. § (2) bekezdése szerint kezeli. 
 



    

6. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  
 

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a vonatkozó előírásaival összhangban kell benyújtaniuk. 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § alapján biztosítja. 
További részletek az V. fejezet szerint. 
 

7. Kiegészítő tájékoztatás 
 

Az ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatást kérhetnek. 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. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően legkésőbb három nappal, faxon és/vagy e-
mailben adja meg. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 45. § (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. 45. § (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 rendelkezésre - ilyenkor is élhet a Kbt. 45. § (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. 45.§. 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:  Tatár László kapcsolattartónál, a hivatal@fegyvernek.hu címen 
Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 45.§ 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. 45.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatáskérésnek, így ajánlatkérő a nem a fentiek szerint feltett kérdéseket 
figyelmen kívül hagyja.  
Minden kiegészítő tájékoztatáskérést e-mail-en world doc formátumban is el kell juttatni a lebonyolítónak az 
archibakos@gmail.com valamint az hivatal@fegyvernek.hu címre! Az elektronikus formában be nem 
érkező kéréseket Ajánlatkérő nem tudja kezelni. 
A Kbt. 45.§ szerinti kiegészítő tájékoztatások kapcsán fennálló törvényi határidőkkel összefüggésben 
ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 37.§ (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. 
 

8. Az ajánlatok értékelése 
 

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



    

II. 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 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 
 

Késedelmi kötbér: Amennyiben az ajánlattevő a szerződésszerűen meghatározott szállítási időponthoz 
képest késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen 
átadott termékmennyiségre eső nettó ellenérték. A késedelmi kötbér mértéke naponta 0,1 %. A késedelmi 
kötbér maximális értéke a késedelmesen átadott termékmennyiségre eső nettó ellenérték 5 % lehet. 
Hibás teljesítési kötbér: Ha az ajánlattevő által teljesítésként átadott termék nem megfelelő minőségileg és / 
vagy, mennyiségileg, úgy az ajánlatkérő a hibás vagy hiányzó mennyiség nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő 
mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult. Amennyiben az ajánlattevő a hibás árut kicseréli, illetőleg a hiányzó 
árut pótolja, akkor a kicserélés, illetőleg pótlás időtartamára a késedelmi kötbér előírásai vonatkoznak. 
Meghiúsulási kötbér: a szerződésnek a nyertes ajánlattevőnek felróható okbeli meghiúsulása esetében a 
nettó szerződéses ár 5%-a 
A kötbér értékét az ajánlatkérő az ajánlattevő számlájából a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint beszámítja 
(abban az esetben, ha a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak), illetőleg meghiúsulás esetén 
az ajánlattevő köteles a meghiúsulási kötbér összegét az ajánlatkérő kötbérszámlájának kézhezvételétől 
számított 15 napon belül az ajánlatkérőnek átutalni. 
 

4. Egyéb szerződéses feltételek 
 

Az ajánlati dokumentációban szereplő szerződéstervezeteket ajánlattevő kitöltve köteles az ajánlatához 
csatolni, valamint kifejezetten nyilatkozni a szerződés körülményeiről. A szerződéstervezetben valamint az 
ajánlatban nem egyértelmű adatok és vállalások ill. ellentmondások az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezhetik. 
A Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdés alapján kötelező szerződéses feltétel: 
(4) a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.  



    

(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg 
az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.  
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 
56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.  
(6) Az (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

IV. FEJEZET 
Az ajánlat kidolgozásának feltételei, mintairatok 
 

1. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei 
 

A fűzött ajánlatot kérjük fedőlappal kezdeni, melyet a felolvasólap, a tartalomjegyzék, majd az Ajánlattevői 
információs adatlap kövessen. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú ajánlatot tenni, ajánlatkérő 
minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, 
másokat elvetni; az ajánlatokat - ajánlati részekre vetítve - csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni 
és elfogadni. Ajánlatkérő az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további 
menetéből kizárja. 
 
Nem fogad el olyan ajánlatot ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék megajánlását 
tartalmazza. Szerződéskötés esetén Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részéve 
válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása vagy a megajánlások mértéke jogszabályba 
vagy a kiírás feltételeibe ütközik. Az ajánlatkérő a kapcsolt kedvezményeket nem tudja értelmezni, ezért 
felkéri a tisztelt ajánlattevőket, hogy kizárólag a bírálati szempontok vonatkozásában adják meg az általuk 
adható legkedvezőbb feltételeket. 
 
Az alkalmasság igazolására becsatolt igazolásoknak, okiratoknak, dokumentumoknak olyan tartalmúaknak kell 
lenni, amelyekből pontosan megállapíthatóak az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlattételi 
Dokumentációban előírt alkalmassági követelmények. Minden információt tartalmazniuk kell, amelyekből az 
eljárási dokumentációnak való megfelelést egyértelműen lehet vizsgálni. 
 
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy minden – az Ajánlattételi Felhívásban, és az Ajánlattételi 
Dokumentációban, valamint a Kbt-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre 
vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz. 
 
Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének 
(székhelyének, lakóhelyének) valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a 
nyilvánosságra hozatalát, mely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem 
tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű 
adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozni kötelesek, hogy 
ajánlatuk tartalmaz, vagy nem tartalmaz üzleti titkot. 
 
Az ajánlattételi dokumentációban található anyagok, jelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. 
csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy műszaki megoldás jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történik. Ajánlattevők jogosultak azok helyett a megadottakkal legalább egyenértékű terméket 
vagy műszaki megoldást megajánlani.  
 
Amennyiben ajánlattevő eltér az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Eljárási Dokumentációban 
meghatározott termékektől vagy műszaki megoldásoktól, akkor ajánlatához csatoljon nyilatkozatot, 
melyben az általa alkalmazni kívánt terméket vagy műszaki megoldást megnevezi és igazolja, hogy az a 
kiírt illetve támogatott feltételekkel egyenértékű, vagy jobb. Az egyenértékűségi igazolás egyértelmű 
összehasonlító nyilatkozat formájában történik, mely a tervezett és a beépíteni kívánt termékek legfőbb 
jellemzői hasonlítja össze, valamint csatolja mindkét (tervezett és beépíteni kívánt) termék ÉMI 
engedélyének kivonatát.  Az egyenértékűség igazolására Ajánlatkérő szakértő bevonását kezdeményezheti. 
Érvénytelen az az ajánlat, mely olyan terméket vagy műszaki megoldást tartalmaz, mely nem egyenértékű 
az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban szereplő termékkel vagy műszaki 
megoldással, vagy ha az ajánlat az egyenértékűségi igazolását nem (a hiánypótlást követően sem) tartalmazza.  
Az ajánlatkérő nem felel semmilyen, a teljesítés alatt felhasznált termékkel, műszaki megoldással kapcsolatos 
szabadalmi jogok megsértéséből adódó kártérítési vagy egyéb igényért. Ajánlattevők ajánlatukban 
nyilatkozzanak, hogy amennyiben szabadalmi oltalom alatt álló terméket vagy műszaki megoldást a szállítás 



    

során jogosulatlanul alkalmaznak, akkor az ebből eredő kártérítési vagy egyéb igények alól ajánlatkérőt 
mentesítik.  
Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén - az eljárás eredményének kihirdetésekor 
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, 
amennyiben hirdet második helyezettet.  
Ajánlattevőnek összeférhetetlenségi körülményeiről nyilatkoznia kell. 
A pályázónak tudomásul kell venni, hogy az egyes munkafázisokról film és video dokumentáció készülhet, 
tehát a filmfelvételekhez és képekhez a pályázónak előzetesen hozzá kell járulnia, hogy ezen a munkát végzők 
szerepelhetnek és eltűrni köteles, ezzel kapcsolatos igényt nem támaszthat. Erről írásos nyilatkozatban kell 
tudomásulvételét igazolnia. 
 

2. Az ajánlatok megőrzése 
 

Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől 
számított öt évig megőrizni.  
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de 
legalább az említett öt évig kell megőrizni. 
 

3. Közbeszerzés tárgya(i) szerinti jogosultság 
 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a tagoknak olyan megosztásban rendelkeznie kell a közbeszerzés 
tárgya(i) szerinti teljes körű tevékenységi jogosultsággal, amilyen megosztásban a teljesítés során részt 
vesznek.. A közös ajánlattevőknek a teljeskörűséget közösen kell biztosítani. 
 

4. Árfolyamok 
 

Az ajánlatban minden pénzösszeget magyar Forintban (HUF) kell  megadni. A külföldi 
fizetőeszközökről történő átváltás a Magyar Nemzeti Bank ajánlati felhívás feladásának napján érvényes 
hivatalos középárfolyamán történik. Az árfolyamok a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) 
megtalálhatók. 
 

5. Ajánlati biztosíték 
 

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti. 
 

6. Az ajánlatok felbontása 
 

Az ajánlattételi felhívás szerinti időpontban történik. 
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. 
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a 
főbb, számszerűsíthető adatokat (felolvasólap szerint) ismerteti, amelyek a részszempontok alapján 
ismertetésre kerülnek. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg az 
Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő felbontatlanul megőrzi. (A késve érkezett 
ajánlat benyújtójának megállapítása erejéig a csomag felnyitásra kerülhet) 
 

7. Hiánypótlás lehetősége  
 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 67.§-nak megfelelően. A hiánypótlási 
felhívást írásban kapja meg ajánlattevő. A hiánypótlási felhívás faxon és e-mail-ben kerül továbbításra. 
 

8. Bírálat 
 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 
 

9. Eredmény megküldése 
 

Ajánlattevő az eljárás eredményéről készült összegezést fax és/vagy e-mail útján küldi meg az 
ajánlattevőknek. 
 
 
 



    

10. Szerződés megkötése 
 

Ajánlatkérő a szerződéskötési moratóriumot követően (azaz az eredményhirdetést követő 11. napon) az 
Ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontban kíván szerződést kötni a nyertesként meghatározott 
ajánlattevővel az Ajánlatok benyújtásának helyén. 
 

11. Formai meghatározások, ajánlatok lezárása 
 

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, illetőleg az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek mindenben megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.  
 
Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell 
cégszerűen aláírni. 
 
Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, amikor az 
Ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokat az Ajánlattevőnek külön is alá kell írnia! 
 
Cégszerű aláírásként az ajánlatban az fogadható el, melyről a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján 
megállapítható, hogy az aláíró személyt az ajánlattevő képviseleti joggal ruházta fel. 
 
Az ajánlathoz csatolandó a kiadott szállítási szerződés tervezet, cégszerűen aláírva. Az abban foglaltak a 
részletes szerződéses feltételek. 
Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: 
Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő székhelye: 
"Ajánlat –"Kistérségi Startmunka Mintaprogram” Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható 
fel.” 
 

12. Az eljárás lezárása 
 

Ajánlatkérő az Ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli 
összegzést készít az Ajánlatokról, és megküldi azt az ajánlattevőknek. 
 

13. Egyéb közlendők 
 

A./ Ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza ajánlatkérőt a pénz 
jogszabályok szerinti felhasználásában. A fentiekben írtak ellenére tett megajánlás esetén az ajánlatot az 
ajánlatkérő érvényteleníti, tekintve, hogy a részleges érvénytelenség a Kbt. alapján nem kezelhető. 
 
B./ Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú ajánlatot tenni, 
ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket 
elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. 
Ezért ajánlatkérő az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további menetéből 
kizárja. 
 
C./ Nem fogad el olyan ajánlatot ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék 
megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a 
szerződés részéve válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása vagy a megajánlások 
mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik. Az ajánlatkérő a kapcsolt kedvezményeket nem tudja 
értelmezni, ezért felkéri a tisztelt ajánlattevőket, hogy kizárólag a bírálati szempontok vonatkozásában adják 
meg az általuk adható legkedvezőbb feltételeket. 
 
D./ Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű leszállítására és üzembe helyezésére, a 
befejezési határidőre kiszámított, rögzített díjként kell megadnia, magyar forintban. 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lenniük, vagyis ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen 
hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok 
formájától és forrásától. Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában 
szerepeljen az ÁFA, valamint a bruttó ár.  
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a vállalkozás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és 
vállalkozói hasznot is. 



    

Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek a gépek, berendezések leszállításának 
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között 
minden illetéket, díjat. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis 
magába kell foglalni minden kifizetési igényt. 
Az ajánlati ár az árazatlan költségvetés értelemszerű kitöltésével alakul ki. A felolvasó lapon a kitöltött táblázat 
utolsó sorában kialakuló értékeknek kell szerepelnie! Amennyiben a beárazott költségvetés bármely sorába 
számítási hiba kerül, azt Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései szerint kezeli. 
Több részre történő pályázás esetén elég egy ajánlatot benyújtani (2 példányban), a megfelelő alkalmassági 
igazolások csatolásával (referencia követelmények összeadódnak, amennyiben több részre is pályázik az 
ajánlattevő!) 
Egyéb más költség a szerződéskötést követően nem érvényesíthető, Ajánlatkérő semmilyen körülmények 
között további költségek megtérítésére nem kötelezett.  
 
E./Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan 
az Ajánlatkérő számára.  
 
F./Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a 
benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot 
érvénytelennek minősítik.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a postán feladott vagy futárral megküldött ajánlatokat ajánlatkérő akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az 
ajánlat elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
Ajánlatkérő semmiféle információt nem ad az ajánlatok felbontása után, az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, 
értékelésére és összehasonlítására nézve, sem az Ajánlattevőknek, sem pedig más olyan személynek, aki 
hivatalosan nem vesz részt az eljárásban. 
 
G./ Az ajánlatok tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel az Ajánlattevő kiválasztását célzó 
eljáráson kívül másra. 
 
H./ Ajánlattevő minden olyan magatartása, amellyel befolyásolni igyekszik az Ajánlatkérőt az ajánlatok 
vizsgálata, tisztázása, értékelése során, az Ajánlattevő ajánlatának kizárását eredményezheti. 
 
I./ Az egész anyagot tartalmazó lezárt csomagoláson fel kell tüntetni feladóként az ajánlattevő cégnevét, 
székhelyét, valamint egyéb a dokumentációban meghatározott adatokat. 
 
J./ Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz - a hiánypótlást követően sem - valamely az ajánlattételi felhívásban 
illetve dokumentációban szereplő okiratot, igazolást vagy bármely az ajánlattételi dokumentációban 
meghatározott tartalmi, formai elemet és előírást, továbbá az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi 
dokumentációban, a Kbt.-ben, a Közbeszerzési Hatóságnak és Elnökének tájékoztatóiban valamint 
ajánlásaiban meghatározottaknak, az ajánlat érvénytelenségét és a Kbt. által e tekintetben meghatározott 
jogkövetkezményeket vonja maga után. 
 
Az alkalmasság igazolására becsatolt igazolásoknak, okiratoknak, dokumentumoknak olyan tartalmúaknak kell 
lenni, amelyekből pontosan megállapíthatóak az Ajánlati Felhívásban és dokumentációban előírt alkalmassági 
követelmények. Minden információt tartalmazniuk kell, amelyekből a felhívásnak való megfelelést 
egyértelműen lehet vizsgálni. 
 
K./ Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy minden – az ajánlati felhívásban, és az ajánlati 
dokumentációban, valamint a Kbt-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó 
külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz.  
 
 
 
 
 
 

 
 



    

IV. FEJEZET 

Szállítási szerződés tervezet (RÉSZLETES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK) 
 

Szállítási szerződés 

mely létrejött egyrészről  
név:   Fegyvernek Város Önkormányzata 
székhely:  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
adószám:  15736534-2-16 
törzsszáma:   409997 
számlaszáma:  11745066-15409993-00000000 
telefon:   (06) 56 / 556-010 
fax:   (06) 56 / 556-011 
képviseli:  Tatár László polgármester továbbiakban: mint Megrendelő 
 
másrészről  
 
……………………….(név) (Címe: ……………………………………., Képviseli: 
……………………………………. Cégjegyzékszám: - Adószám: ……………………….. Számlaszám: 
………………………………) 
mint Szállító között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  

Preambulum 
Fegyvernek Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122.§ (7) bekezdés a) 
pont szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a "2015. évi Kistérségi Startmunka Mintaprogram” 
tárgyban. A közbeszerzési eljárás nyertese a fent megnevezett Szállító. A szerződő felek az ajánlattételi 
felhívás, az ajánlati dokumentáció és az ajánlat alapján kötik meg a jelen szerződést.  
 
1. Szerződés tárgya, szállítási határidő  

1.1. A Szállító eladja és a 1.2. pontban meghatározott határidőig leszállítja Megrendelő részére a szerződés 
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben felsorolt, a Szállító tulajdonát képező 
……………………………………………… (a továbbiakban termékeket), a hozzájuk tartozó 
valamennyi tartozékokkal. 

 
1.2. A Szállító vállalja, hogy a szállítási szerződés aláírását követő hét hónapon belül leszállítja a szerződés 

1.1. pontjában szereplő termékeket, mely szállítások pontos körülményeiről felek külön egyeztetnek. 
A tervezett időtartamon belül az egyeztetést követő 8 napon belül a szállítást el kell végezni. 

 
1.3.  A teljesítés helye: 

Fegyvernek település belterülete 
 

1.4. Kapcsolattartók: 
Szállító részéről:   ................................. 
telefon:    .................................  
e-mail:    ................................. 
 
Megrendelő részéről:   ................................. 
telefon:    .................................  
e-mail:    ................................. 
  
Számlázással kapcsolatban:  ................................. 
telefon:    .................................  
e-mail:    ................................. 
  
Szállításokkal kapcsolatban: .............................. 
telefon:    .................................  
e-mail:    ................................. 
 



    

2. Szerződéses ár, fizetési feltételek  
2.1. Szerződő felek az 1. pontban meghatározott termékek vételárát mindösszesen nettó 

…………………….. Ft + 27 % Áfa = bruttó ………………………….. összegben, azaz 
……………………………… forint összegben határozták meg. 

 
2.2. A vételárat a Megrendelő a leszállítást igazoló teljesítési jegyzőkönyv alapján, a benyújtott számla 

kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Szállító 
…………………………………. vezetett ………………………….. számú bankszámlájára. (A 
bankszámla kizárólag szállító számlája lehet!) 

 
2.3. A szerződéses ár tartalmazza az 1. pontban meghatározott termékek behozatalával, forgalomba 

hozatalával, szállításával, csomagolásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Szállító nem 
érvényesíthet többletköltség igényt árfolyamváltozásból, jogszabályváltozásból eredően, így az 
esetleges ÁFA kulcs emelése miatt sem. 
 

2.4. Szállítónak a „Kistérségi Startmunka Mintaprogram” megvalósulásához igazodó ütemezésben kell 
szállítania a termékeket. 
 

2.5. A számlázás projektenként történhet. A számlák pontos, és a pályázati elszámolásokhoz megfelelő 
kiállításához Megrendelő útmutatót bocsát szállító rendelkezésére. 

 
3. A teljesítés helye a kárveszély átszállása  

3.1. Szállító a terméket saját fuvareszközzel – saját költségére szállítja – a Megrendelő részére. 
 

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  

4.1. A szerződés keretében szállított termékeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő 
szabványoknak és műszaki előírásoknak, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban 
meghatározott feltételeknek, és rendelkezniük kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz 
szükséges engedéllyel.  

4.2. A Szállító az 1. pontban meghatározott termékekre a jogszabályokban meghatározott mértékben 
vállal jótállást. A garanciális idő kezdőpontja a teljesítésről készült jegyzőkönyv aláírásának a napja.  

4.3. Garanciális idő alatt, amennyiben a terméket megjavítani nem lehet, úgy köteles az árut kicserélni.  

4.4. Az 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 teljesít. 

 
6. Szerződés módosítása  

6.1. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő felek 
egyetértésével, a 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában meghatározott esetben lehetséges.  

 
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 



    

Késedelmi kötbér: Amennyiben az ajánlattevő a szerződésszerűen meghatározott szállítási időponthoz 
képest késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen 
átadott termékmennyiségre eső nettó ellenérték. A késedelmi kötbér mértéke naponta 0,1 %. A késedelmi 
kötbér maximális értéke a késedelmesen átadott termékmennyiségre eső nettó ellenérték 5 % lehet. 
 

Hibás teljesítési kötbér: Ha az ajánlattevő által teljesítésként átadott termék nem megfelelő minőségileg 
és / vagy, mennyiségileg, úgy az ajánlatkérő a hibás vagy hiányzó mennyiség nettó ellenértéke 5 %-ának 
megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult. Amennyiben az ajánlattevő a hibás árut kicseréli, 
illetőleg a hiányzó árut pótolja, akkor a kicserélés, illetőleg pótlás időtartamára a késedelmi kötbér 
előírásai vonatkoznak. 
 

Meghiúsulási kötbér: a szerződésnek a nyertes ajánlattevőnek felróható okbeli meghiúsulása esetében a 
nettó szerződéses ár 5%-a 
 
A kötbér értékét az ajánlatkérő az ajánlattevő számlájából a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint 
beszámítja (abban az esetben, ha a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak), illetőleg 
meghiúsulás esetén az ajánlattevő köteles a meghiúsulási kötbér összegét az ajánlatkérő 
kötbérszámlájának kézhezvételétől számított 15 napon belül az ajánlatkérőnek átutalni. 

 
8. Titokvédelmi rendelkezések  

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

8.2. 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.  

9. Záró rendelkezések  
9.1. 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.  

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

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

9.4. Amennyiben a jelen szerződés és a hivatkozott mellékletek között ellentmondás áll fenn, 
elsődlegesen a jelen szerződés, ezt követően az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlati Dokumentáció, 
végül 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, 2015. ………………………….. 

 

  ............................................................................   ...............................................................................  

 Tatár László ……………………….. 
 Polgármester ………………………….. 
 Megrendelő képviseletében szállító képviseletében 
 
1. sz. melléklet: Vállalkozó részletes ajánlata 



    

V. FEJEZET 

Műszaki leírás 
 

 

1. ajánlati rész: Helyi sajátosságra munka-, és védőruházat 
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. 75 db 
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 75 db 

póló: nyakas, S-XXXL méretig. 75 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.   75 pár 

védőital: tea palackozott 1,5 l 300 l 
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 

2. ajánlati rész: Helyi sajátosságra kis értékű tárgyi eszközök 
Térkőgyártó hidraulikus vezérlőszelep: HAWE G3-1B, BM 49076-
04A01.  4 db 

lapát 100-as nyelezett kivitelben 10 db 

lemez vödör: horganyzott 12 l, külső magasság 7,5 cm 10 db 

kalapács: fa nyéllel 500 g-os 9 db 

gereblye: 12 fogú nyelezett kivitelben 10 db 

taliga: fekete festett, 65 l puttonnyal, gumi kerékkel 3 db 

3. ajánlati rész: Helyi sajátosságra nagy értékű tárgyi eszközök 

kényszerkeverő 250 l-es 170 l hasznos beton 3 kW motor 3 fázis. 1 db 

gőzborotva: Karcher MDS 5/11 U mosóberendezés 1 db 

lapvibrátor: JPC 100 lapvibrátor Honda motorral 1 db 
kompresszor: 100 l 2,2 kW 8 Bar cc-100 01  
Öntvényt légsűrítő blokk 320 l/perc 100l tartály kerekes kivitel 1 db 
 
 
 



    

4. ajánlati rész: Helyi sajátosságra beruházási költségek 

 0-4 kavics: szemnagyság 0-4 mm 400 m3 

cement: 25 kg zsákos kiszerelés szulfátálló kohósalak cement  1200 q 

1-2 kavics: szemnagyság 1-2 mm 50 m3 

4-8 kavics: szemnagyság 4-8 mm 100 m3 
 

5. ajánlati rész: Közút programra munka-, és védőruházat 
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. 75 db 
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 75 db 

póló: nyakas, S-XXXL méretig. 75 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.   75 pár 

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

védőital: tea palackozott 1,5 l 500 l 
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 
 
 

6. ajánlati rész: Közút programra beruházási költségek 

zúzottkő NZ 035 szemnagyság 35 mm, osztályozott 750 t 
hígított bitumen emulzió. felületi bitumen készítésére 60-70 % 
bitumentartalom, felületi bevonat 8 t 

aszfalt: AB 11  felületi záróréteg 40 t 
 
 

7. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók felszámolásához munka-, és védőruházat 
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. 45 db 



    

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 45 db 

póló: nyakas, S-XXXL méretig. 45 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.   45 pár 

fertőtlenítőszer: felület-fertőtlenítő koncentrátum (pl. domestos) 200 l 
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 
 

8. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz munka-, és védőruházat 
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 120 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.  120 db 

póló: nyakas, S-XXXL méretig. 120 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.   120 pár 

védőital: tea palackozott 1,5 l 1000 l 

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

9. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz kis értékű tárgyi eszközök 

kasza: 70 cm hosszú, vastag pengéjű, nyelezett kivitelben 30 db 

fenőkő: gránit, kaszákhoz sarlókhoz egyaránt használható 240 mm 50 db 



    

gereblye: 12 fogú nyelezett kivitelben 30 db 

kapa: hegesztett, 35 dkg, nyelezett kivitelben 30 db 

lapát: 100-as nyelezett kivitelben 25 db 

seprű: cirokseprű közepes, 5 varrásos 20 db 

villa:5 ágú, fa nyéllel 20 db 

ásó: taposóval, fa nyéllel 20 db 

vessző seprű: nyír kalodás 20 db 

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

ágvágó: vágási átmérő max. 45 mm 20 db 
 

10. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz nagy értékű tárgyi eszközök 
altalaj-lazító: Terradig XS/XXS típusú 5/7 késes tömörítő hengerrel 
mélységátalakíthatóság. Max mélység 55/70 cm, 3 m munka szélesség. 1 db 

öntözőcső 6 fm acél 159 mm átmérő (Bauer) 27 db 
öntözőgép Waldhauser 110/400 85 m3/h regenautomat 10 Bar 
nyomás, 5 t gépsúly, vízturbina és mechanikus vezérlés. Rain gun 1500 
szektorozó szórófej. 2 db 
 

11. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz beruházási költségek 

növényvédő szer pictor 5 l 

növényvédő szer pulsar 7 l 

növényvédő szer biscaya 3 l 

növényvédő szer plonvit gabona 60 l 

növényvédő szer plonvit olajos 295 l 

műtrágya ammonitrát 1 t 

műtrágya karbamid 5 t 
Ajánlattevők jogosultak valamennyi ajánlati rész valamennyi terméke tekintetében a megadottakkal 
egyenértékű terméket vagy műszaki megoldást megajánlani. 
 
 
 
 
 
 
  



    

VI. FEJEZET 

Iratminták 
 

Ssz Irat neve Minta száma 

1. Felolvasólap 1. 

2. Tartalomjegyzék 2. 

3. Információs adatlap 3. 

4. Nyilatkozat kizáró okokra 4. 

5. Gazdasági alkalmassági nyilatkozat P1  5. 

6. Műszaki alkalmassági nyilatkozat M1  6. 

7. Kifejezett nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bek. 7. 

8. Nyilatkozat alvállalkozókról, bevontakról (Kbt. 40. § (1) b 8. 

9. Nyilatkozat a vállalkozásról (Kbt. 60. § (5) bek.) 9. 

10. Nyilatkozat üzleti titokról (Kbt. 80. §)  10. 

11. Nyilatkozat elektronikus adatokról (Kbt. 36. § (5) bek.) 11. 

12. Nyilatkozat biztosítékra, mellékkötelmekre 12. 

13. Nyilatkozat egyéb körülményekre 13. 

14. Szállítási szerződés tervezet IV. fejezet 

15. Költségvetés 14. 

 



    

1. FELOVASÓLAP 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

1. sz. minta 
 

1. Az ajánlattevő adatai 
 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Ajánlattevő címe:  

 
 

 
2. Az ajánlat kivonata 

 
1. ajánlati rész: Helyi sajátosságra munka-, és védőruházat 

Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

2. ajánlati rész: Helyi sajátosságra kis értékű tárgyi eszközök 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

3. ajánlati rész: Helyi sajátosságra nagy értékű tárgyi eszközök 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

4. ajánlati rész: Helyi sajátosságra beruházási költségek, kiadások 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

5. ajánlati rész: Közút programra munka-, és védőruházat 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

6. ajánlati rész: Közút programra beruházási költségek 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 

 
7. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók felszámolásához munka-, és védőruházat 

Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 



    

8. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz munka-, és védőruházat 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

9. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz kis értékű tárgyi eszközök 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

10. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz nagy értékű tárgyi eszközök 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

11. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz beruházási költségek 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

2. TARTALOMJEGYZÉK 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  

2. sz. minta 

Ssz Irat neve Minta száma Oldalszám 

1. Felolvasólap 1.  

2. Tartalomjegyzék 2.  

3. Információs adatlap 3.  

4. Nyilatkozat kizáró okokra 4.  

5. Gazdasági alkalmassági nyilatkozat P1  5.  

6. Műszaki alkalmassági nyilatkozat M1  6.  

7. Kifejezett nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bek. 7.  

8. Nyilatkozat alvállalkozókról, bevontakról (Kbt. 40. § (1) b 8.  

9. Nyilatkozat a vállalkozásról (Kbt. 60. § (5) bek.) 9.  

10. Nyilatkozat üzleti titokról (Kbt. 80. §)  10.  

11. Nyilatkozat elektronikus adatokról (Kbt. 36. § (5) bek.) 11.  

12. Nyilatkozat alacsony keresetű dolgozókra 12.  

13. Nyilatkozat biztosítékra, mellékkötelmekre 13.  

14. Nyilatkozat egyéb körülményekre 14.  

15. Vállalkozási szerződés tervezet IV. fejezet  

16. Árazott költségvetés 15.  

 

 
2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

3. INFORMÁCIÓS ADATLAP 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

3. sz. minta 

Az ajánlattevő adatai 
Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő egyéb címe:  
Ajánlattevő cégvezetőjének neve:  
Az eljárásban felhatalmazott vezető neve:  
Elérhetőségi adatok  
Nyilatkozattételre felhatalmazott neve:  

Cég telefonszáma (vezetékes):  

Cég telefax száma:  
Cég e-mail címe:  
Kapcsolattartó telefonszáma (mobil):  
Kapcsolattartó telefonszáma (vezetékes):  
Cég szakmai adatai 
Cég magalakulásának ideje:  

Cég tevékenységének kezdete:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
KSH törzsszám:  

Fő tevékenységi kör (TEÁOR):  

Jelen ajánlathoz kapcsolódó TEÁOR:  
Egyéb adatok 
Vállalkozási forma KKVT szerint:  
Közös ajánlattétel esetén szerepe:  
Cégjegyzésre jogosultak száma:  
 

 

2015. …………………… hó …… nap 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 



    

4. NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRA 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

4. sz. minta 

Alulírott 
…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 
……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 

hogy velem, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, 
mely szerint nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: 
 

a)  végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az 
ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti 
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b)  tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c)  gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt 

követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi 
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), 
vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
e)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a 

letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, 
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f)  korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az 
eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam 
végéig; 

g)  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság 
által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 

h)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési 
csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes 
joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági 
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i)  korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban 
az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható 
közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen 
határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j)  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis 
nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k)  tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka)  nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
kb)  a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe 
véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek 
a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja 
teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján 
kapott jövedelem, 



    

kc)  olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 
tulajdonosa nem megismerhető. 

 
Nyilatkozom továbbá, hogy velem, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében 
az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira értelmezem nyilatkozatomat és amelyeket az alábbiakban nevezek meg: 
 

További tulajdonrész birtokosok a gazdasági társaságban: 

Név:  

Székhely:  

Tulajdonosi arány mértéke:  
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy velem, mint ajánlattevővel szemben nem 
állnak fenn a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki 
a)  gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági 

ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
b)  a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben 

meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

c)  korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős 
közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 

d)  a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 
e)  …. 
f)  három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön 

jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző 
cselekedetet követett el. 

 
Nyilatkozom a Kbt. 58. § (3) bekezdése tekintetében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a 
Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasságom igazolására igénybe vett 
más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá, 
valamint a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságom igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. 
§ szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) pontjára tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) 
alpontja szerint mint Magyarországon letelepedett Ajánlattevő nyilatkozom, hogy társaságom olyan 
társaságnak minősül, melyet  
 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / szabályozott tőzsdén jegyeznek* 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 

 
 

Mivel nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) 
pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó alábbi nyilatkozatot teszem: 
 

Tényleges tulajdonosok bemutatása: 

Név:  

Állandó lakóhely:  
A szükséges számban bővíthető adathalmaz! 



    

Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az 
ajánlattevőként az alábbi nyilatkozatot teszem:  
Ajánlattevőként nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos 
nincsen. 
 

2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

5. GAZDASÁGI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA (P1) 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

5. sz. minta 

Alulírott 
…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 
……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy vállalkozásom tekintetében saját vagy jogelődöm mérleg szerinti eredménye a 2012. lezárt 
üzleti évben: 
 

pozitív*    negatív *    nulla* 
     (*a kívánt rész aláhúzandó) 

 
 

2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánlati részenként csatolandó! 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

6. MŰSZAKI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA (M1) 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

6. sz. minta 

Alulírott 
…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 
……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 
 
hogy vállalkozásom tekintetében az eljárást megindító felhívás megküldésétől - visszafelé számított három év 
legjelentősebb a minimumkövetelmények körében meghatározott szállítási referenciáink az alábbiak: 
 
 

Szerződést kötő fél 
megnevezése 

Szerződés 
tárgyának 

ismertetése 

Teljesítés 
időpontja 

Teljesítés  
helye 

Ellenszolgáltatás 
nettó összege HUF 

egységben 
 

     
 

 

     

 
Fentiek alapján valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az 
alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referencia tekintetében eleget tettem Ajánlatkérő elvárásainak. 
 

 
 

2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
Ajánlati részenként csatolandó! 
 
 
 
 

 



    

7. KIFEJEZETT NYILATKOZAT 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
7. sz. minta 

Alulírott 
…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 
……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,hogy 
 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési 

Ajánlattételi Felhívásának és Dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő 
kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési eljárási dokumentációban és az 
ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig szerződésszerűen teljesítjük: 
A kért ellenszolgáltatás összege:  
1. ajánlati rész: Helyi sajátosságra munka-, és védőruházat 

Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

2. ajánlati rész: Helyi sajátosságra kis értékű tárgyi eszközök 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

3. ajánlati rész: Helyi sajátosságra nagy értékű tárgyi eszközök 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

4. ajánlati rész: Helyi sajátosságra beruházási költségek, kiadások 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

5. ajánlati rész: Közút programra munka-, és védőruházat 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

6. ajánlati rész: Közút programra beruházási költségek 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 

 
7. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók felszámolásához munka-, és védőruházat 

Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 



    

8. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz munka-, és védőruházat 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

9. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz kis értékű tárgyi eszközök 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

10. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz nagy értékű tárgyi eszközök 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 

11. ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz beruházási költségek 
Nettó ajánlati ár (Ft.)  …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Áfa 27 % (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
Bruttó ajánlati ár (Ft) …………….  Ft. azaz …………………………...…………………. Ft 
 
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval 

vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 
 
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a dokumentációban lévő szerződés-tervezetet 

és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 
 
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők személye nem változhat sem a 

közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy 
a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 
megkötött szerződés teljesítése során. 

 
5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a 

szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen részvételi jelentkezésünkben 
megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

 
6. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánítják, amennyiben társaságunkkal vagy alvállalkozónkkal szemben 

a Kbt. 24.§ összeférhetetlenségi követelményei fennállnak. 
7. Kijelentjük, hogy ajánlatunk az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig terjedő időszakra érvényes, addig 

ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt – a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén – 
bármikor elfogadható. 

 
2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 

 
 
 



    

8. NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

8. sz. minta 

Alulírott 
…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 
……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,hogy 
 
A Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján, hogy a szerződés alábbi részeinek teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat kívánjuk 
igénybe venni, az alábbi százalékos aránynak megfelelően: 
 

A közbeszerzés azon részei, 
amellyel összefüggésben 
alvállalkozót kívánunk igénybe 
venni  

Az ezen részek tekintetében 
igénybe venni kívánt alvállalkozók 
(10 %-ot meghaladó mérték 
esetében) 

A közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak 
működni 

   
   
   
   

 
Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 
 

Kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet 

Az alkalmassági követelmény, amelynek igazolása érdekében  a 
kapacitást nyújtó szervezet erőforrására (is)  támaszkodunk 
(a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) 

  
  
  
  

 
 

2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 

 



    

9. NYILATKOZAT VÁLLALKOZÁSRÓL 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

9. sz. minta 

Alulírott 
…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 
……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,hogy 

 
A Kbt. 60. § (5) bek. alapján a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
vállalkozásom  
 
 
 

mikro-vállalkozásnak*                                 kis-vállalkozásnak*          
 

közép-vállalkozásnak* 
 
 
 

minősül 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

 
 

2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

10. NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

10. sz. minta 

Alulírott 
…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 
……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

 
A Kbt. 80. §- a alapján az ajánlattevő az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint a 69-70. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak az alábbi 
elemeket. 

 
Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, 
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § 
szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó 
- részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a 
közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 
 
Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra 
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. 
Erre tekintettel ajánlattevő (részvételre jelentkező) kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának (részvételre jelentkező 
részvételi jelentkezésének) azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az 
iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt 
napon. 
 
A fent említett gazdasági társaság tudomásul veszi az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 81. § (2) 
bekezdésében foglaltakat, miszerint: Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, 
megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a 
jogosult – ide nem értve a magyar államot – jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, 
és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. 
 
 
A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti titkot  
 
 
 

tartalmaz*    nem tartalmaz* 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 

 
2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 



    

11. NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS ADATOKRÓL 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

11. sz. minta 

Alulírott 
…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 
……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,hogy 

 
vállalkozásom tekintetében az alábbi elektronikus nyilvántartási elérhetőségek alapján találhatók adatok: 
 
 

Elektronikus elérhetőség pontos hivatkozási címe Fellelhető adat 

  
 

  
 

  
 

Pl. e-cegjegyzek, e-beszamolo, stb. 
 

 
 
 

2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

12. NYILATKOZAT MELLÉKKÖTELMEKRE 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

13. sz. minta 

Alulírott 
…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 
……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,hogy 
 
hogy az eljárás során a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és biztosítékokra vonatkozóan vállalásom 
az alábbiakban részletezett: 
 

Késedelmi kötbér:  

A késedelmi kötbér határidőre történő nyújtását a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint teljesítem. 

 

Hibás teljesítési kötbér 

A hibás teljesítési kötbér határidőre történő nyújtását a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint teljesítem. 

 

Meghiúsulási kötbér  

A meghiúsulási kötbér határidőre történő nyújtását a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint teljesítem. 
 
 
 
2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

13. NYILATKOZAT EGYÉB KÖRÜLMÉNYEKRE 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

14. sz. minta 

Alulírott 
…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 
……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,hogy 
 
Az eljárás során Ajánlatkérő által megfogalmazott egyéb körülmények teljesítésére az alábbiakban teszek 
vállalást: 
 
1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget ajánlattevőként viselem. Az Ajánlatkérő 

függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől nem tehető felelőssé ezen költségekkel kapcsolatban. 
Ajánlattevőként nincs jogom semmilyen, a 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 követelésemnek 
nincs helye. Kifejezetten nyilatkozom, hogy Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes 
ajánlattevő, sem más ajánlattevők semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésére nem kötelezhető.  

 
2. Nyilatkozom, hogy kiegészítő-értelmező tájékoztatáskérésre vonatkozó az Ajánlattételi Dokumentációban 

meghatározott valamennyi előírást, formai feltételt megértettem és tudomásul vettem. Kifejezetten nyilatkozom, 
hogy amennyiben nem a leírtaknak megfelelően hajtom végre tájékoztatáskérésemet, Ajánlatkérő jogosult azt 
figyelmen kívül hagyni. 

 
3. Az ajánlati dokumentációban található anyagok, jelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csak 

hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy műszaki megoldás jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történik. Ajánlattevők jogosultak azok helyett a megadottakkal legalább egyenértékű terméket vagy műszaki 
megoldást megajánlani.  
Nyilatkozom, hogy a megjelölt referenciatermékektől 

 
eltértem*   nem tértem el* 

 

Amennyiben eltértem az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott 
termékektől vagy műszaki megoldásoktól, akkor ajánlatomhoz csatolom nyilatkozatomat, melyben az általam 
alkalmazni kívánt terméket vagy műszaki megoldást megnevezem és igazolom, hogy az a kiírt illetve 
támogatott feltételekkel egyenértékű, vagy jobb.  
Eltérési nyilatkozatot és igazolást (termék adatlap, tanúsítvány, összehasonlító kimutatás) mellékeltem: 

 
igen*   nem* 

 
4. A fent említett gazdasági társaság az 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról rendelkezéseit 

ismeri, különösen miszerint: 
A szabadalmi oltalom alapján a szabadalom jogosultjának – a szabadalmasnak – kizárólagos joga van a találmány 
hasznosítására. 
A kizárólagos hasznosítási jog alapján a szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül 
-  előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve forgalomba hozatalra ajánlja a találmány tárgyát képező terméket, 
vagy e terméket ilyen célból raktáron tartja vagy az országba behozza; 
-  használja a találmány tárgyát képező eljárást, vagy – ha tud arról, illetve a körülmények alapján nyilvánvaló, 
hogy az eljárás nem használható a szabadalmas engedélye nélkül – másnak az eljárást használatra ajánlja; 
-  előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve forgalomba hozatalra ajánlja, vagy ilyen célból raktáron tartja vagy 
az országba behozza a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított terméket. 
A kizárólagos hasznosítási jog alapján a szabadalmas felléphet továbbá azzal szemben is, aki engedélye nélkül a 
találmány hasznosítására nem jogosult személynek a találmány lényeges elemével kapcsolatos dolgot (eszközt, 
berendezést) ad át vagy ajánlj fel átadásra a találmány megvalósítása céljából, feltéve, hogy tudja, vagy a 
körülmények alapján nyilvánvaló, hogy a dolog a találmány megvalósítására alkalmas, illetve arra szolgál. 



    

Az Ajánlatkérő nem felel semmilyen, a szállítás alatt felhasznált termékkel, műszaki megoldással kapcsolatos 
szabadalmi jogok megsértéséből adódó kártérítési vagy egyéb igényért.  
Amennyiben szabadalmi oltalom alatt álló terméket vagy műszaki megoldást a szállítás során jogosulatlanul 
alkalmaznom(unk), akkor az ebből eredő kártérítési vagy egyéb igények alól ajánlatkérőt mentesítem. 

 
5. Ajánlattevőként nyilatkozom, hogy az összeférhetetlenségi követelményeket megvizsgáltam és megállapítottam, 

hogy nem állnak fenn az összeférhetetlenségi körülmények. 
 
6. Ajánlattevőként tudomásul veszem, hogy az egyes munkafázisokról film-, fotó- és video dokumentáció 

készülhet, tehát a filmfelvételekhez és képekhez előzetesen hozzájárulok. Vállalom, hogy az építés 
megvalósításakor a munkát végzők a felvételeken szerepelhetnek melyet eltűrni kötelesek illetve ezzel 
kapcsolatos igényt nem támaszthatnak.  

 
8.  Az ajánlatkérő szerződéses feltételként előírta és Ajánlattevőként teljesíteni vállalom, hogy 

a) a nyertes ajánlattevő 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 a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé 
teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 
 
 
 

2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

14. KÖLTSÉGVETÉS 
 

 

„Kistérségi Startmunka Mintaprogram”  
 

 

1. Ajánlati rész: Helyi sajátosságra munka-, és védőruházat 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

1. nadrág 75 db    

2. kabát 75 db    

3. póló 75 db    

4. bakancs 75 pár    

5. védőital 300 l    

6. védőkesztyű 300 pár    

Mindösszesen:    

2. Ajánlati rész: Helyi sajátosságra kis értékű tárgyi eszközök 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

1. Térkőgyártó hidr. vezérlőszelep 4 db    

2. lapát 10 db    

3. lemez vödör 10 db    

4. kalapács 9 db    

5. gereblye 10 db    

6. taliga 3 db    

Mindösszesen:    

3.Ajánlati rész: Helyi sajátosságra nagy értékű tárgyi 
eszközök 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

1. kényszerkeverő 250 l-es 1 db    

2. gőzborotva 1 db    

3. lapvibrátor 1 db    

4. kompresszor 1 db    

Mindösszesen:    

4. Ajánlati rész: Helyi sajátosságra beruházási költségek 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

1.  0-4 kavics 400 m3    

2. cement 1200 q    

3. 1-2 kavics 50 m3    

4. 4-8 kavics 100 m3    

Mindösszesen:    

5. Ajánlati rész: Közút programra munka-, és védőruházat 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

1. nadrág 75 db    

2. kabát 75 db    

3. póló 75 db    

4. bakancs 75 pár    

5. kullancsirtó 20 db    



    

6. védőital 500 l    

7. kesztyű 300 pár    

Mindösszesen:    

6. Ajánlati rész: Közút programra beruházási költségek 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

1.  zúzottkő NZ 035 750 t    

2.  hígított bitumen emúzió 8 t    

3. aszfalt 40 t    

Mindösszesen:    

7. Ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók felszámolásához 
munka-, és védőruházat 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

1. nadrág 45 db    

2. kabát 45 db    

3. póló 45 db    

4. bakancs 45 pár    

5. fertőtlenítőszer 200 l    

6. védőkesztyű 300 pár    

Mindösszesen:    

8. Ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz munka-, és 
védőruházat 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

1. kabát 120 db    

2. nadrág 120 db    

3. póló 120 db    

4. bakancs 120 pár    

5. védőital 1000 l    

6. kullancsirtó 50 db    

7. védőkesztyű 500 pár    

Mindösszesen:    

9. Ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz kis értékű tárgyi 
eszközök 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

1. kasza 30 db    

2. fenőkő 50 db    

3. gereblye 30 db    

4. kapa 30 db    

5. lapát 25 db    

6. seprű 20 db    

7. villa 20 db    

8. ásó 20 db    

9. vessző seprű 20 db    

10. metszőolló 20 db    

11. ágvágó 20 db    

Mindösszesen:    



    

10. Ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz nagy értékű 
tárgyi eszközök 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

altalaj lazító 1 db    

öntözőcső 6 fm acél 159 
átmérő 27 db 

   

öntözőgép Waldhauser 
110/400 85 m3/h 2 db 

   

Mindösszesen:    

11. Ajánlati rész: Mezőgazdasági programhoz beruházási 
költségek 

Nettó 
egységár 
(HUF) 

Nettó összes 
ár (HUF) 

Bruttó összes 
ár (HUF) 

1. növényvédő szer pictor 5 l    

2. növényvédő szer pulsar 7 l    

3. növényvédő szer biscaya 3 l    

4. 
növényvédő szer plonvit 
gabona 60 l 

   

5. növényvédő szer plonvit olajos 295 l    

6. műtrágya ammonitrát 1 t    

7. műtrágya karbamid 5 t    

Mindösszesen:    
 

 
2015. …………………… hó …… nap. 

 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő képviseletére jogosult 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 


