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AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS
A jelen közbeszerzési eljárás felhívását tartalmazó hirdetménye (továbbiakban: felhívás) az
Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TEDadatbank) jelent meg, amely hirdetménynek kizárólag a magyar nyelv változata tekintend
hitelesnek.
A
hirdetmény
megtekinthet ,
illetve
letölthet
a
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do honlapon. A felhívás kizárólag tájékoztató
jelleggel a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjában, a Közbeszerzési Értesít ben is
közzétételre kerül. A Közbeszerzési Értesít
számai a Közbeszerzési Hatóság
www.kozbeszerzes.hu honlapján is megtekinthet ek, illetve letölthet ek.
Felhívjuk a tisztelt ajánlattev k figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a közzétett
felhívás és a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek el írásainak ismerete is szükséges az
érvényes ajánlattételi jelentkezéshez. Ajánlatkér a jelen dokumentáció elkészítésekor nem
zte célul a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban
meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között
ellentmondás van, a felhívás az irányadó.
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Ajánlatkér a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes
fogalmakkal kapcsolatban – azok egyértelm sítése érdekében – az alábbiakat érti.
1) Kbt.: a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény
2) Art.: az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény
3) Cégszer aláírás: ajánlatkér cégszer aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszer
aláírást fogadja el. Ajánlatkér a cégszer aláírással egyenérték nek fogadja el az olyan
személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy
meghatalmazott.
4) Ajánlattev általi felel s fordítás: a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti, az ajánlattev által
készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokra vonatkozó
fordítás.
5) Gazdasági szerepl : a Kbt. 3. § 10. pontjában meghatározott fogalom.
AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
1)
2)

3)

4)

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás nyílt
eljárás, erre, valamint az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Második része kerül
alkalmazásra.
Ajánlatkér tájékoztatja az ajánlattev ket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával
ajánlatkér nek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban
foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a
felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (els sorban a Kbt.-vel) összhangban
értelmezend .
Ajánlatot csak az az ajánlattev nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatában megnevezett
alvállalkozója a dokumentációt saját részére átvette. (Közös ajánlattétel benyújtása esetén
elegend
a dokumentáció közös ajánlattev k (vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozóik) valamelyike által történ
átvétele.). A dokumentációt átvev
a
dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhet vé, és azt
másra nem ruházhatja át. Az az ajánlattev , vagy akinek az ajánlatában megnevezett
alvállalkozója a dokumentációt saját számára (vagy közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattev k csoportja számára) nem vette át, nem nyújthat be ajánlatot, tekintettel arra,
hogy a dokumentáció átruházására nincsen lehet ség.
Az ajánlat benyújtásával ajánlatkér úgy tekinti, hogy az ajánlattev tudomásul vette a
felhívásban és dokumentációban tett el írásokat.

5)

A közbeszerzési dokumentum dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy
az érvényes ajánlattevést megkönnyítse az ajánlatkér . Felhívjuk a tisztelt ajánlattev k
figyelmét, hogy ajánlatkér
nem teszi kötelez vé az általa meghatározott
dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattev knek. Javasoljuk az
ajánlattev nek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellen rizzék.
Amennyiben az ajánlattev a dokumentumminta mell zésével kívánja az ajánlatot
megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi
és formai megfelel sége érdekében. A dokumentációban szerepl iratminták kitöltése és
benyújtása javasolt, de az Ajánlatkér által el írt valamennyi információt, adatot
tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkér , amennyiben az alkalmas az
alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkér , illet leg jogszabály által el írt feltétel,
körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
6) Ajánlattev felel ssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság, valamint a m szaki illetve szakmai alkalmasság körében –
szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelm
megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkér rendelkezésére bocsássa.
7) A kért információk benyújtásáért az ajánlattev felel, nem kielégít információk
következménye az ajánlat érvénytelenné min sítése lehet.
8) Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontja szerint az ajánlatkér nek az
eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattev t, alvállalkozót és az alkalmasság
igazolásában részt vev szervezetet, aki az adott eljárásban el írt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelel adatot szolgáltat (a
továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a
közbeszerzési eljárásban el zetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud
eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti
kritériumokat érint
igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis
nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkér nek a kizárásra,
az alkalmasság fennállására, az ajánlat m szaki leírásnak való megfelel ségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szerepl szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelm en fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
9) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattev nek (közös ajánlattev nek)
az egyéb el írt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak min sül-e.
10) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennem közlés magyar
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat
magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelv iratokat felel s magyar fordításban is
csatolni kell az ajánlatban Felel s fordítás alatt az ajánlatkér az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattev képviseletére jogosult személy cégszer en nyilatkozik,
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért
az ajánlattev a felel s.
11) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkér az általa megküldeni kívánt
dokumentumokat fax vagy e-mail (Kbt. 41. §) útján küldi meg a gazdasági szerepl knek
a gyors tájékoztatás érdekében. Ajánlatkér a fax megküldését legfeljebb háromszor
kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek min sül, ha az
ajánlatkér a megküldés sikerességér l faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail
kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkér fenntartja
magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes
dokumentumokat a gazdasági szerepl knek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki.
12) Tájékoztatjuk az ajánlattev ket, hogy amennyiben ajánlatkér felszólítása ellenére az
ajánlattev , az ajánlatkér által el írt határid lejártáig, a Kbt. 71. §-a szerinti
felvilágosítást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján
végzi el.
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A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS
1)

2)

3)

A Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális
és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelez en
alkalmazandó kollektív szerz dés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak el . A Közbeszerzési
Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felel s miniszter által minden évben rendelkezésére
bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon
egyes ágazatokban alkalmazandó kötelez legkisebb munkabérr l.
A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkér a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyekt l az ajánlattev
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekr l, amelyeknek
a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkér a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését el írni
az ajánlatban, csak azt ellen rzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem
mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
A fenti el írásra tekintettel Ajánlatkér
az alábbiakban megadja azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és elérhet ségét, amelyekt l az ajánlattev
megfelel tájékoztatást kaphat:
1. Budapest F város Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi F osztály; Munkavédelmi Ellen rzési Osztály
Cím
1035 Bp., Váradi utca 15.
Postacím
1438 Budapest Pf. 520.
munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu,
E-mail
munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
Telefon
+36-1-323-3600
Fax
+36-1-323-3602
Illetékesség
Budapest
További országos elérhet ségek: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228
2. NAV Pest Megyei Vám,- és Adó F igazgatósága
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132, Telefon: +361-4273200 - Fax: +3614273998
További (NAV országos) elérhet ségek: http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok
NAV Általános Tájékoztató Rendszer
(hétf l csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)
Telefon: 06-40-42-42-42
Telefon: 06-20-33-95-888,
Telefon: 06-30-33-95-888,
Telefon: 06-70-33-95-888
Telefon: külföldr l: +36-1-250-9500
NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéz Rendszer
(hétf l csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)
A rendszer a TEL adatlap kitöltése és beküldése után, csak ügyfélazonosító számmal
használható.
Telefon: 06-40-20-21-22
Telefon: külföldr l: +36-1-441-9600
3. Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi F osztály Cím:
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B. Posta cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Telefon: 1/2249-100 E-mail cím: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu

4. Budapest F város Kormányhivatala Népegészségügyi F osztály
1138 Budapest, Váci út 174, Postacím: 1550 Budapest, Pf. 203.
Telefon: (06) 1 465-3800, Fax: (06) 1 465-3853, E-mail cím: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
5. Emberi Er források Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért
Felel s Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: 06-1-7951860 e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Mivel az e közbeszerzési eljárás tárgyát képez valamennyi szerz dés lényeges tartalma a
teljesítés helyét l függetlenül ugyanaz,- így az adott esetben szükséges tájékoztatás
megadására egy-egy lehetséges szervet jelölünk meg.
A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ÁTVÉTELÉNEK TELJESSÉGE, PONTOSSÁGA
1)

2)

3)

A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi
információkat:
— Univerzál Beszerz Kft. — „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s
kisgépek szállítása”
— az eljárás nyilvántartási száma, (TED) 2017/S 247-520943
— a dokumentumot beküld neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelel en címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az
ajánlatkér t felel sség nem terheli.
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehet közzé. A közbeszerzési
dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikus úton, a
http://ratkynet.com/kozbeszerzes linkr l tölthet le. A közbeszerzési dokumentum
átvételét/elérését a dokumentációban található átvételi elismervény visszaküldésével, a
kozbeszerzes@ratkynet.hu elektronikus levélcímen kell igazolni, az ajánlattételi határid
lejártáig. A dokumentáció elérésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel, azaz az
ajánlattevés feltétele. A dokumentáció átvételének visszaigazolását a lebonyolító emailen visszajelzi. Amennyiben a visszajelzés 2 munkanapon belül nem történik
meg, kérjük, hogy ezt jelezzék, az esetleges technikai probléma miatti félreértések
elkerülése
érdekében!
A
dokumentációban
elhelyezett
adatlapokat,
formanyomtatványokat, stb. értelemszer en kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni. Nem
kell az ajánlatban elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló)
dokumentum el lapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az
eljárásban a beadott ajánlat tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve
értelmezhet ek. Ajánlattev nek a Kbt-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelel en kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Ajánlatkér a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján el írja, hogy elegend , ha a dokumentációt
ajánlattev ként egy (közös) ajánlattev , vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó veszi
át. Az ajánlatban csatolni kell a dokumentáció átvételi elismervényének megküldését
igazoló dokumentum másolati példányát és a kitöltött átvételi elismervény másolati
példányát.
A dokumentációt átvev felel s azért, hogy ellen rizze a dokumentáció teljes átvételét.
Ajánlatkér nek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy
a dokumentációt átvev elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét.
Felhívjuk a gazdasági szerepl k figyelmét, hogy a jelen dokumentáció részét képezi – az
KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUM,
EEKD,
a
FELHÍVÁS,
valamint
a
NYILATKOZATMINTÁK.
AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA

1)
2)

Az ajánlattev az ajánlattételi határid lejártáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza)
ajánlatát.
Ajánlatkér a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésére — sem
részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni.
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A KIEGÉSZÍT
1)

TÁJÉKOZTATÁS

A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szerepl , aki az adott közbeszerzési
eljárásban ajánlattev lehet – a megfelel ajánlattevés érdekében – a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészít tájékoztatást kérhet.
Ajánlattev k az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült
kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határid lejártát megel
en,
az I.3. pontban megjelölt helyen, faxon vagy elektronikus úton eljuttatva, feltüntetve az
eljárás tárgyát.
2) Ajánlattev tudomásul veszi, hogy a szerz dés megkötését követ en
viseli annak
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságból adódik, amelyet ajánlattev nek a t le
elvárható szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna, de a
kiegészít tájékoztatás kérés keretében nem jelzett.
3) A tájékoztatást igényl gazdasági szerepl a felhívásban megadott elérhet ségre
közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a
Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelel
elektronikus úton) fordulhat kiegészít
tájékoztatásért az ajánlatkér höz, aki az ajánlattételi határid lejárta el tt legkés bb 6
nappal adja meg a válaszokat.
4) A kiegészít tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a
könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthet , „*.doc” vagy „*.docx”
formátumban is megküldeni az Ajánlatkér nek, továbbá az eljárás lebonyolításával
megbízott képvisel jének egyidej leg a felhívásban megjelölt e-mail címére. Felhívjuk a
gazdasági szerepl k figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében az Ajánlatkér
alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy
telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkez megkeresésre az
Ajánlatkér a válaszadást megtagadja.
5) Ajánlatkér a m szaki leírást és a szerz déses feltételeket érint esetleges módosítási
javaslatokat nem vár. Kérjük a gazdasági szerepl ket, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának
megfelel tartalommal, a megfelel ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkér
felhívja a gazdasági szerepl k figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkér nek
nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmez
tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefügg egyéb jogszabályok
értelmezésével kapcsolatban els sorban az Igazságügyi Minisztérium, valamint a
Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást.
6) Ha a kiegészít tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határid lejártát megel
10.
napnál kés bb érkezik be, a kiegészít tájékoztatást az ajánlatkér nek nem kell
megadnia. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséb l ered összes kockázat a
gazdasági szerepl t terheli.
7) Az Ajánlatkér – a gazdasági szerepl k egyidej értesítése mellett – írásban (fax, e-mail
útján) válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden
egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szerepl k számára
hozzáférhet vé teszi az Ajánlatkér url címén (lsd IV.2. pontot), ahonnan a közbeszerzési
dokumentum is elérhet . A kiegészít tájékoztatás – el zetes telefonos id pont egyeztetése
alapján – teljes terjedelemben megtekinthet az Ajánlatkér címén.
8) A gazdasági szerepl által feltett kérdések, és az ajánlatkér által kézbesített kiegészít
tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak.
9) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésben kérjük feltüntetni az alábbi
információkat:
Az Ajánlatkér megnevezését: Univerzál Beszerz Kft.
az eljárás tárgyát: „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s
kisgépek szállítása”
az eljárás nyilvántartási száma, (TED 2017/S 247-520943) a dokumentumot
beküld neve és levelezési címe, faxszáma és e-mail címe.
10) Ajánlatkér az eljárás során helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
1)
2)

3)

A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban
felmerül összes költséget az ajánlattev nek kell viselnie. Az ajánlattev által kidolgozott
ajánlatért ellenérték nem igényelhet .
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szerepl térítésmentesen átveheti (Kbt. 57.
§ (1)-(2) bekezdés). A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezését l
függetlenül az ajánlattev nek nincs joga az ajánlatkér vel szemben semmilyen jogcímen
az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan igényt támasztani.
Ajánlatkér a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem
részeiben (különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia
dokumentumra), az ajánlatot Ajánlatkér nek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint
legalább öt évig meg kell riznie.
KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

1)

2)

3)

4)

Közös ajánlattétel eseten az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös
ajánlattev k megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében el írt
egyetemleges felel sségvállalást a szerz dés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös
ajánlattev k munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, így különösen:
a) a közös ajánlattétel kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattev k nevében eljárni jogosult képvisel t megjelölni. Ahol e törvény az
ajánlatkér számára az ajánlattev k értesítését írja el , valamint a kiegészít
tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és
indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkér a közös ajánlattev knek szóló
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képvisel nek küldi
meg
b) a közös ajánlattev k csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelm en tartalmaznia kell a közös ajánlattev k megjelölését;
c) a közös ajánlattev k a szerz dés teljesítéséért az ajánlatkér felé egyetemlegesen
felelnek;
d) a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szerepl (k) személyében az ajánlattételi határid
lejárta után változás nem következhet be.
e) amennyiben az ajánlatkér ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja el , a közös
ajánlattev knek a biztosítékot elegend egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattev részér l történt megsértése [54. § (4) bekezdése]
esetén a biztosíték az ajánlatkér t illeti meg;
Ajánlatkér felhívja a közös ajánlattev k figyelmét, hogy kizárólag a képvisel ajánlattev
részére küldi meg a Kbt. által el írt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat.
A közös ajánlattev k l, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelel en rendezzék. A
képvisel ajánlattev részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattev
részére kézbesítettnek tekintend k. A megfelel kézbesítés érdekében az ajánlatban meg
kell adni a képvisel ajánlattev kapcsolattartásra megjelölt elérhet ségeit.
Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattev k figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél
különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges –
valamennyi közös ajánlattev re kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak
el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások
csatolásakor.
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AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
1)

Ajánlatkér a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelel en tájékoztatja
az ajánlattev t, hogy az ajánlathoz a következ dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat kell – lehet leg az alábbi sorrendben – csatolni:

Sorszám

Megnevezés

A Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelel felolvasólap. Lehet leg a fed lapot követ en
csatolják az ajánlatba!
A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése [az ajánlattev k) nevét, címét
1. (székhelyét), kapcsolattartóját, annak elérhet ségét] szerinti információkat.
Közös ajánlattétel esetén a képvisel ajánlattev kapcsolattartásra megjelölt adatait
kell megadni!1

2.

1. számú melléklet
A Kbt. 66. § (2) bekezdésében el írt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, eredeti
példányban.

2. számú melléklet
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat.
Az ajánlattev nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66 § (4) bekezdésében
foglaltak szerint.
Az ajánlatkér el írja, hogy ajánlattev nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatban csatolt
3.
összes aláírt dokumentumot, igazolást (pl. referenciaigazolások, pénzintézeti
nyilatkozatok stb.) az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e
alá.
3. számú melléklet
Ajánlatkér a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján el írja, hogy az ajánlatban meg kell
jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
4.
ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az ajánlatban.
Közös ajánlattev k esetén valamennyi közös ajánlattev re is egyértelm en ki kell
terjednie a nyilatkozatoknak.
4. számú melléklet.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattev k nevében eljárni jogosult képvisel t
5. megjelölni, ezt a dokumentumot az összes közös ajánlattev nek alá kell írnia.
5. sz. melléklet
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §
rendelkezései szerint kell igazolnia.
Az ajánlattev nek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II.
6. Fejezetnek megfelel en, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell el zetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkér által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján
a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
1

Lehet ség szerint kizárólag egyetlen levelezési címet, egyetlen telefaxszámot, egyetlen telefonszámot, egyetlen email címet, egyetlen kapcsolattartásra jogosult személyt kérünk megjelölni.

benyújtására felhívott gazdasági szerepl nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
III. és IV. Fejezetnek megfelel en kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban el írt
kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
1. § (3)-(5) bekezdései is megfelel en alkalmazandóak.
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követ keltezés nek kell lennie.
Ajánlattev a Kbt. 81. § (3) bekezdése alapján ajánlatával együtt csatolja a kizáró
okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot (EEKD). A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése
alapján, ha egy ajánlattev az el írt alkalmassági követelményeknek más szervezet
vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek
vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is
benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy
személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak,
amelyeket az ajánlattev igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattev k vagy ajánlattev k mindegyike külön formanyomtatványt
nyújt be.
EEKD melléklet
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattev nek nyilatkoznia kell, hogy a
szerz dés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, szerinti
kizáró okok hatálya alá es alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkér az eljárásban nem írja el /
7.
nem írta el a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követ keltezés nek kell lennie.
6. sz. melléklet
Ajánlattev nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása
a cégbíróság el tt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §a alapján, az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
8. kérelmet és az annak érkeztetésér l a cégbíróság által megküldött igazolást.
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követ keltezés nek kell lennie.
7. sz. melléklet
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az el írt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattev k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegét l függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet
9. er forrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset
kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerz déses vagy el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források
rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt.
8. számú melléklet
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
Nyilatkozat az ajánlati felhívás III1.2) P1) pontjára vonatkozóan.
10.
EEKD melléklet
A Kbt 65. § (8) bek. szerinti kezességet vállaló szervezet székhelyére, (postacímére),
telefonszámára, faxszámára, e-mail címére vonatkozó nyilatkozat
11.
Amennyiben az ajánlattev a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint igazolta a gazdasági és
pénzügyi alkalmasságát, abban az esetben az ajánlatkér és a Kbt. 65. § (8)
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bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári
Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezességi szerz dés jön
létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkér
általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkér .
Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét
(postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
szaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.3) M1) pontjára vonatkozóan.
12.
EEKD melléklet
Egyéb dokumentumok:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szerepl nyilatkozatokat aláíró, az
ajánlattev és az alkalmasság igazolásában résztvev gazdasági szerepl írásbeli
képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját.
Amennyiben az ajánlatot nem a képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az erre
13. felhatalmazott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott
aláírás-mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszer aláírással
ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazásnak tartalmazni
kell a meghatalmazott elfogadó nyilatkozatát, és aláírását is. Ajánlatkér a
meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erej magánokirat formájában
fogadja el.
Közös ajánlattétel eseten az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös
ajánlattev k megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében el írt
14.
egyetemleges felel sségvállalást a szerz dés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a
közös ajánlattev k munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
A további szükséges adatokért ld. a jelen Dokumentáció VIII. pontját!
Amennyiben az ajánlattev , alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvev
gazdasági szerepl valamely a felhívásban vagy a dokumentációban el írt igazolás
helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, – úgy az
ajánlattev , alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vev gazdasági szerepl
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. §
15.
(11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó
ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
nyilvántartás elektronikus elérhet sége.
9. számú melléklet
Ajánlattev nyilatkozata a fordításért vállalt felel sségr l.
16.
10. számú melléklet
A gazdasági szerepl nek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. §
szerinti indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó
iratokat elkülönítetten köteles az ajánlathoz csatolni. Az üzleti titkot tartalmazó irat
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a
gazdasági szerepl üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A
gazdasági szerepl az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles
17. csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
Ajánlatkér nem fogadja el az indokolást, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra. Ajánlatkér felhívja ajánlattev k figyelmét a Kbt. 44. §-ban
foglaltakra.
11. számú melléklet
Amennyiben az ajánlattev alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt
18. vev más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogel dje bármely
adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét,

körülményeit bizonyító cégiratokat egyszer másolatban, így különösen a szétválási,
kiválási szerz dést, átalakulási cégiratokat.
Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozóan
19.
12. számú melléklet
szaki ajánlat (excel formátumban is becsatolva)
20.

1. számú excel táblázat
Ajánlattev nek az ajánlatában, az árazó táblázatban szerepl valamennyi termék
21. mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját
A pályázati dokumentációban be kell mutatnia a megajánlott termékek magyar
nyelv termékleírását (a releváns m szaki paraméterek igazolásával, amely a
22.
szakmai ajánlat részét képezi), melyekb l a m szaki elvárásoknak való megfelelés
egyértelm en megállapítható.
Az ajánlattev nek nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott termékeket
23. Magyarországon jogszer en forgalmazza, a termékek forgalmazása semmilyen
szabadalmi, vagy más jogot nem sért.
24. Nyilatkozat a jótállási feltételek elfogadásáról
Nyilatkozat, hogy a megajánlott gépek ipari felhasználásra lettek gyártva, alkalmasak
a napi rendszeresség , több órán keresztüli folyamatos használatra.
26. „CE” Tanúsítvány
25.

2)

3)

4)

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján, ahol az ajánlatkér a közbeszerzési eljárás során
valamely dokumentum benyújtását írja el , a dokumentum – ha jogszabály eltér en nem
rendelkezik – egyszer másolatban is benyújtható.
Az ajánlatkér el írja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történ
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen a garanciavállaló vagy a kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szerepl
nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a
szükséges helyeken – pl. ajánlatkér , alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vev
más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszer en aláírva (vagy cégszer aláírásra
jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.
Kérjük a tisztelt ajánlattev ket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan
dokumentumo(ka)t, amely(ek)nek csatolását a jogszabályok, vagy az ajánlatkér nem írta
el (pl.: prospektus, ismertet , aláírt szerz déstervezet). Amennyiben ajánlattev ilyen
dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül
szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönülten tegye a borítékba, vagy csomagba az
ajánlat mellé. Ajánlatkér az ilyen módon elkülönített dokumentumot nem tekinti az
ajánlatrészének és az ajánlat elbírálása során nem veszi figyelembe.
AZ AJÁNLAT PÉLDÁNYAIVAL KAPCSOLATOS FORMAI EL ÍRÁSOK

1)
2)
3)

Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszer en aláírva a Kbt. 68. § (2) bekezdés
alapján 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolásmentes
csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon.
Ajánlattev nek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány (lsd X.7.
pontot) a papír alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés
lenne, a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó.
Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell f zni, a csomót matricával az els ,
vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak
alá kell írni, úgy hogy a bélyegz , illet leg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni
és az ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni.

11

4)

5)
6)

7)

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattev
által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek,
vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a
közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.
Ajánlatkér kéri z ajánlatkér ket, hogy az elejére tartalomjegyzéket csatoljon, mely
alapján az ajánlatban szerepl dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattev – konzorcium
esetén konzorciumi tag –, magyar nyelv fordításban is köteles becsatolni és az
ajánlattev nek, alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás tartalma az
eredetivel megegyezik.
A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti
példányról képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt,
amely jelszó nélkül olvasható. Az elektronikus példánynak AcrobatReader programmal
olvasható, PDF kiterjesztés nek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott
ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az ajánlatkér
az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi
figyelembe.
AZ AJÁNLAT CSOMAGOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI EL ÍRÁSOK

1) A nem megfelel en címzett, vagy feliratozott ajánlat elirányításáért, vagy id el tti
felbontásáért ajánlatkér t felel sség nem terheli.
2) Az ajánlatot borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át
nem látszónak, sértetlennek kell lennie.
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:
1.a) Az ajánlattev nevét és székhelyét,
1.b) „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek
szállítása”
1.c) Az ajánlattételi határid (2018. január 31. 10:00) el tt nem bontható fel!” feliratot
3) A csomagoláson a fentiekt l eltér tartalmú felirat nem helyezhet el, kivéve az
ajánlatpostai feladása esetén, amikor az alábbi felirat is feltüntethet :
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A.
AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA
1)

Az ajánlat bontási ideje megegyezik az ajánlatok benyújtásának határidejével, azaz 2017.
2018. január 31. 10:00
Helye:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosító: (ha
ismert)

Postai cím: Ady Endre utca 19.A I. emelet Titkárság
Város: Budapest
Postai irányítószám:
Ország: Magyarország
1024
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon: +36 16312294
Címzett: dr. Vörös Katalin felel s akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó (00441)
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +361 3502394

2)

Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. I. emelet Titkárság
Címzett: dr. Vörös Katalin
Az ajánlatokat személyesen munkanapokon hétf l csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és
amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-13 óráig, az ajánlattételi határid
napján 9 órától az ajánlattételi határid lejártáig van lehet ség benyújtani.
Az Ügyvédi Irodában nem tesszük lehet vé a megadott id közön túl semmilyen
közbeszerzési anyag átvételét.

3)

4)
5)

6)

Ajánlatkér az ajánlatot akkor tekinti határid n belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvétele az ajánlatkér képvisel jének írásban, átadás-átvételi jegyz könyvvel
dokumentált módon, az ajánlattételi határid lejártáig, a bontás megkezdéséig
megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséb l ered összes kockázat
az ajánlattev t terheli. Az ajánlattev felel ssége, hogy ajánlata megfelel csomagolásban,
formában és id ben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkér csak az el írt határid ben a
megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni.
Az ajánlatok személyesen történ leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles
aláírásával az átvételi elismervényt ellátni.
Az ajánlatok benyújtásakor az átadásához szükséges id tartamot is vegyék figyelembe. A
határid n túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok
azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak min sülnek. Ezért ajánlatkér a késve
benyújtott ajánlatokat
köteles meg rizni, azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem
kerülhet sor.
BONTÁSI ELJÁRÁS RÖVID BEMUTATÁSA

1)
2)
3)

Az ajánlattev k a bontás id pontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban
foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattev k képvisel i részvételük
igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.
Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkér ismerteti az ajánlattev k nevét, címét
(székhelyét, lakóhelyét).
Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetésér l az ajánlatkér
jegyz könyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
ajánlattev nek.
IRÁNYADÓ ID

A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi id pont közép-európai (helyi)
id szerint értend .
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
1)

Árfolyamok: A különböz devizák forintra történ átszámításánál az ajánlattételi felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
Az ajánlattétel során a különböz
devizák forintra történ
átszámításánál az
ajánlattev nek árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg
referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást
megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az ajánlattev saját
központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes
árfolyamon számított EUR ellenérték a mértékadó.
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Átszámítás esetén az ajánlattev nek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az
átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell
csatolni.
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
Értékelési szempont valamennyi részben: a legjobb ár-érték arányt megjelenít olyan –
különösen min ségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár
vagy költség is szerepel, az alábbi szempontok alapján:
1-3. rész vonatkozásában:
1.
2.

Részszempont
A m szaki dokumentációban meghatározott preferált
termékek
megajánlásának
aránya
az
összmennyiséghez képest (0-100%-ig, %-ban megadva)
Nettó ajánlati ár

Súlyszám
40
60

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és fels határa: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér megadja az ajánlati felhívás
II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az alábbi szempontok esetén Ajánlatkér a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. számában
közzétett, az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekr l és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatója (a továbbiakban: Útmutató)
III/A 1. pontjában rögzített, az értékarányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás
módszerével végzi az értékelést:
Nettó ajánlati ár
az alábbi képlet alkalmazásával:
=

A
A

á

(P

P

)+P

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála fels határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A legjobb: a legel nyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkér az Útmutató III/A 1. bb) pontban rögzített
egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.
A m szaki dokumentációban meghatározott preferált termékek megajánlásának aránya
az összmennyiséghez képest (0-100%-ban megadva)
az alábbi képlet alkalmazásával:
=

A
A

á

(P

P

)+P

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála fels határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A legjobb: a legel nyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati részszemponthoz tartozó
súlyszámmal kerülnek beszorzásra, az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra
vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az adott ajánlatra
adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra.
Nyertes az, aki a legmagasabb pontszámot éri el.
Ajánlatkér a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó
értékelési szemponton kívüli alábbi értékelési szempontokkal összefügg ajánlati elemekkel
kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvez bb szintjét, amelyre és az
annál még kedvez bb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár fels határával azonos
számú pontot ad, azaz a legkedvez bb szintnek megfelel értéket veszi figyelembe a
pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvez bbként
meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvez bb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél
kedvez bb):
A m szaki dokumentációban meghatározott preferált termékek megajánlásának aránya
az összmennyiséghez képest: 100%
Ajánlatkér a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefügg
ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan
elvárását, amelynél kedvez tlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben az
Ajánlattev az alábbiaknál az Ajánlatkér re nézve kedvez tlenebb megajánlást tesz, abban az
esetben az ajánlata érvénytelennek min sül.
A m szaki dokumentációban meghatározott preferált termékek megajánlásának aránya
az összmennyiséghez képest: 0%
Értékelési szempontok:
Ajánlati ár
Az ajánlati árat az 1. sz. melléklet kitöltésével kell megadni. Az ellenszolgáltatás alapja a jelen
dokumentum m szaki leírásában meghatározott termékek egységára a darabszámmal
(alapmennyiség) szorozva. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az általános forgalmi adó
kivételével az összes járulékos költségeket (házhozszállítást, csomagolást, tárolást, rakodást,
valamint a különböz adókat, vámot, termékdíjat stb.), továbbá Szállító közterheit.
Ajánlatkér felhívja Ajánlattev figyelmét arra, hogy az ellenszolgáltatás ajánlatban történ
megadásánál konkrét árat kell megadni, az ajánlati ár nem köthet semmiféle listaárhoz, vagy
egyéb feltételekhez. Az 1. sz. melléklet szerinti kiszámított összárat kell a felolvasólapon
feltüntetni. Az árnak az Áfa kivételével minden járulékos költséget tartalmaznia kell. Az árat
HUF–ban kell meghatározni.
A nettó ajánlati ár a teljesítés helyén értend és magában foglalja az alkalmankénti
szerz désszer teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag-, és egyéb költséget ideértve a kiszállás, fuvarozás, tárolás, csomagolás, rakodás, hatósági engedélyek költségeit
és a termékdíjat is -, valamint a különféle vámköltséget, hatósági díjakat és adókat az
általános forgalmi adó kivételével.
Az ellenszolgáltatás nettó értékét, az ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével egy összegben,
magyar forintban kell megadni.
Az Ajánlatkér fix árak meghatározását kéri, az ár bármely változóhoz kötése az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlati árat egész számban kérjük megadni. Felhívjuk Ajánlattev k figyelmét, hogy
Ajánlattev ajánlata érvénytelen, amennyiben adott részre benyújtott ajánlatban
valamely tétel nincsen, vagy 0 Ft-al van beárazva.
Ajánlatkér felhívja Ajánlattev k figyelmét arra, hogy ”A m szaki dokumentációban
meghatározott preferált termékek megajánlásának aránya” értékelési szempont
esetén a százalékos megajánlás amennyiben nem kerek egész számként kerül
megajánlásra, úgy a kerekítés szabályai szerint kerekítésre kerül.
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A m szaki dokumentációban meghatározott preferált termékek megajánlásának aránya
az összmennyiséghez képest (%-ban megadva)
A kategóriába sorolás részenként külön-külön, kisgépenként történik. A beszerzend preferált
terméknek min sül kisgépek számát össze kell adni. Ezt követ en meg kell állapítani, hogy
a beszerezni kívánt kisgép darabszámon belül a preferált terméknek min sül kisgépnek
mennyi az aránya az összes kisgéphez képest. Az így kapott százalékos érték kerül értékelésre
az egyenes arányosság módszere szerint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ajánlatkér nem az kisgép típusokon belüli arányszámot értékeli,
azaz nem azt értékeli, hogy a m szaki leírásban szerepl típusok közül milyen arányban ajánl
ajánlattev preferált termékeket, hanem a m szaki leírásban szerepl összes darabszámot
kell figyelembe venni a százalékos arány meghatározásakor.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget okoz az is, ha az ajánlatban az
Ajánlattev valamely feltételt szab a közbeszerzési dokumentum feltételeinek elfogadásával
vagy az ajánlati feltételek változatlanságával kapcsolatban.
Mindenféle, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak
nem megfelel , értékelési részszemponttal, vagy a szerz dés teljesítésével kapcsolatos
ajánlattev i kikötés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelm és közérthet meghatározása érdekében az
ajánlatkér a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredet , típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illet leg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik,
az minden ilyen esetben csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt,
ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban el írt, vagy az azzal – a közbeszerzési
dokumentumokban szerepl m szaki paraméterei tekintetében – egyenérték termékre lehet
tenni.

Elektronikus árlejtéssel kapcsolatos tájékoztatás
Az ajánlatkér az elektronikus árlejtés kapcsán az eljárás jelen szakaszában az alábbi
tájékoztatást adja „a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási
cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról” szóló 257/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 18. § alapján:
Az Ajánlatkér a folyamat részeként az ajánlattételt követ en Ajánlattev ket meghívhatja a
végs árat meghatározó, az Ajánlattev k közötti végs ár csökkentésére irányuló elektronikus
árlejtésre.
Ajánlatkér részenként külön-külön folytatja le az árlejtést.
Ez a tárgyalás egy olyan speciális módja, amikor a KR-ben meghatározott szabályok
betartásával az ajánlattev k úgynevezett dinamikus licitálással korábbi árajánlataiknál
kedvez bb ajánlatokat tesznek és így alakítják ki a végs ajánlatot.
Az ajánlatadás ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. Az árlejtéssel
kapcsolatos általános információkat jelen fejezet tartalmazza.
Az Ajánlatkér a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattev k számára
egyidej leg e-mailen az árlejtési felhívásban adja meg.
A KR. 18. § (2) f) pontja alapján az ajánlatkér tájékoztatja az ajánlattev ket, hogy a
közbeszerzés becsült értékét és a szerz dés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltér en nem az ajánlatok bontásának
megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követ tájékoztatás [KR. 24. § (3)
bekezdés] során ismerteti.
Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkér
bonyolítja le.
Szolgáltató megnevezése, adatai:
Cégnév:
Iroda:
Cégjegyzékszám:
E-mail:
Telefonszám (Helpdesk):
Faxszám:

erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével

Electool Hungary Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
01-09-711910
support@fluenta.eu
+36-1-8-555-999/ ügyintéz közvetlen
elérése 1-es és 7-es menüpont
+36-1-239-98-96

Tájékoztatjuk a t. Ajánlattev ket, hogy az Electool Hungary Kft-ben az 1509/2017.(VIII.11.)
Korm. határozat végrehajtása folytán cég változásbejegyzési eljárás van folyamatban.
1.
Az Ajánlatkér az árlejtést a részszempontok vonatkozásában folytatja le. Az árlejtés
során a 2. részszempont „Nettó ajánlati ár” értékére lehet licitálni.
Ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy az 1. részszempontra (Preferált
termékek aránya ) adott megajánlás részt vesz az értékelésben, de az árlejtés során nem
lehet rá licitálni.
Az árlejtési rendszer a rangsort az összes részszempontra tett ajánlatok figyelembe vételével
állapítja meg.
2.
Az elektronikus árlejtés lebonyolításának menete a következ lesz:
Az elektronikus árlejtés alkalmazására a KR-ben foglaltak szerint, kerül sor.
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Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek
megküldésének id pontja az Árlejtés kezd id pontját legalább 5 munkanappal megel
munkanap.
Az ajánlattev k ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkér levél tartalmazza)
igénybevételével, a felkér levélben (Árlejtési felhívás) megjelölt id ponttól kezd
en tehetik
meg.
Az ajánlatkér , illetve az aukciós szolgáltató legalább 24 óra id tartamban lehet vé teszi az
ajánlattev k részére a rendszer kipróbálását és azt, hogy megismerkedjenek az elektronikus
árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer m ködésével.
3.
Az ajánlattev k az alábbi feltételek mellett tehetik meg új ajánlataikat:
Az ajánlatkér az árlejtés induló értékének ajánlattev nként, a papír alapon benyújtott
ajánlatokban szerepl megajánlásokat határozza meg.
Az ajánlattev az elektronikus árlejtés során a közbeszerzési törvény 108. § (5) bekezdés b)
pontja szerinti esetben az egyes – ellenszolgáltatáson kívüli – részszempontok vonatkozásában
kedvez bb és kedvez tlenebb ajánlatot is tehet. Azonban mivel az els részszempont fix
tételként kerül rögzítésre, a második részszempont tekintetében csak kedvez bb ajánlat
tehet .
Az Ajánlatkér az elektronikus árlejtést részenként több szakaszban bonyolíthatja le. Az els
szakasz id tartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan ajánlat érkezik,
amely a pályázók sorrendjét módosítja, akkor az árlejtés id tartama az árlejtés tervezett
befejez id pontjától számítottan, automatikusan 2 perccel meghosszabbodik.
Az árlejtéses árverseny (az aukció) akkor ér véget, ha az utolsó 2 percben sorrendet módosító
ajánlat nem érkezik.
Az eljárás során tizedesjegyekre licitálni nem lehet.
Részenként a részszempontok szerinti pontszám lesz az értékelés alapja. Részszempontok
szerinti értékelés esetén az árlejtésre vonatkozó összpontszám (és a helyezés) a tételekre
számított pontszám függvénye.
A részszempontok pontszámainak és az összpontszám kiszámításának módszertana „A
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér megadja az ajánlati felhívás
II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot” fejezetben leírtaknak megfelel en
történik.
Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett az els helyezés tekintetében, ezért
a rendszer olyan ajánlatot nem fogad be, amellyel holtverseny alakulna ki.
A beérkez ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára
adott licit alapján – értékeli, és egyidej leg, elektronikus úton közli az ajánlattev kkel az
ajánlattev k rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az Ajánlattev knek
a helyezésükön kívül az adott tételre vonatkozó legjobb ajánlatot is megjeleníti.
4.
Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemz i, a
rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai el írások:
A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerb l
elérhet és letölthet lesz.
Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemz ir l az alábbi
linken
található
információ:
http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikusarlejtes.html
Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. csak bizonyos
szoftverkörnyezetben támogatja. Az aktuális rendszerkövetelmények az alábbi linken
találhatóak: http://www.fluenta.eu/hu/egyeb-lapok/rendszerkovetelmenyek/

5.
Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkér az árlejtés során érvényes ajánlatot
tett Ajánlattev ket elektronikus levélben tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról.
6.
Amennyiben valamely ajánlattev az elektronikus árlejtés során nem módosítja
írásban benyújtott ajánlatát, vagy nem vesz részt az árlejtésen, akkor az árlejtés lezárását
követ en kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be.
Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak
a következ kr l: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe
(amennyiben új résztvev
l van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI)
riportok készítése az Ajánlattev i oldalról.
Mindezen túl az árlejtésre meghívott Ajánlattev k részére telefonos és elektronikus támogatás
áll rendelkezésre az árlejtés el tt és során a Szolgáltató adatainál megjelölt elérhet ségeken.
Felhívjuk az ajánlattev k figyelmét, hogy az elektronikus árlejtéshez gondoskodjanak
tartalék számítógépr l, internetr l, illetve a kapcsolattartó személy folyamatos
elérhet ségér l az ajánlatban megadott mobiltelefon számon! Ajánlatkér és lebonyolító
az ajánlattev knél fellép m szaki problémákért, Internet kimaradásért nem vállal
felel sséget!
Tájékoztatjuk az ajánlattev ket, hogy a 257/2007.(X.4.) Korm. rendelet 23.§ (2) bek.
értelmében az ajánlattev nek az elektronikus árlejtés során els ajánlatának megtételét l az
elektronikus árlejtés lezárásáig nem áll fenn a közbeszerzési törvény szerinti ajánlati
kötöttsége. A szerz dést az ajánlatnak az elektronikus árlejtés lezárásakor meglév tartalma
szerint az els helyen rangsorolt ajánlattev vel kell megkötni.
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II. RÉSZLETES

SZAKI-SZAKMAI FELTÉTELEK

I. Részletes M szaki Követelmények
„Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyú
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan
1.

A közbeszerzés tárgyát képez termékekb l Ajánlattev a DAKK Zrt., az AUTÓUNIVERZÁL Kft., a DDKK Zrt., az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., az
ÉNYKK Zrt, a KMKK Zrt., a KNYKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt., valamint a DRV Zrt., DMRV
Zrt., TRV Zrt., ÉRV Zrt., és az ÉDV Zrt. tulajdonában lev telephelyekre történ
kiszállítását vállalja
Raktár megnevezése
AU - Kecskemét
AU - Szeged
DDKK - Kaposvár
DDKK - Szekszárd
DDKK - Pécs
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Miskolc

Telephely címe
6000 Kecskemét Csáktornyai u. 4-6.
6724 Szeged Bakay N. utca 48.
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.
7622 Pécs, Siklósi u . 1.
3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ –
Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 12.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ –
Debrecen
ÉNYKK - Gy r
ÉNYKK -Zalaegerszeg
ÉNYKK - Veszprém
ÉNYKK - Szombathely

4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6.
9023
8900
8200
9700

Gy r, Ipar u. 99.
Zalaegerszeg, Zrínyi út 99.
Veszprém, Pápai u. 30.
Szombathely, Körmendi út 92.

KMKK- Szolnok
KMKK- Eger
KMKK- Salgótarján
KNYKK - Székesfehérvár
KNYKK - Tatabánya
VOLÁNBUSZ - Fót
VOLÁNBUSZ - Monor

5000
3300
3200
8000
2800
2151

Szolnok, Nagysándor József 24.
Eger, Mátyás király út 134.
Salgótarján, Rákóczi út 137-139.
Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
Tatabánya, Csaba u 19.
Fót, EGB park

2200 Monor, Csanády Gy. U 2-4.
3700 Kazincbarcika, Ózdi u. 3.
2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/c.
8609 Balatonszéplak-alsó, Tóközi u.
2600 Vác, Derecske u. 4.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 134.
5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u.
42/a.
4000 Debrecen, Füredi út 72-74.

ÉRV-Kazincbarcika
ÉDV-Tatabánya
DRV-Balatonszéplak-alsó
DMRV-Vác
DMRV-Balassagyarmat
TRV-Törökszentmiklós
TRV-Debrecen
TRV- Tiszabezdéd

4624 Tiszabezdéd, Külterület hrsz. 0102/30

2. Az elektromos és leveg s kisgépek kapcsolatos m szaki elvárásokat az excel
táblázat tartalmazza.
A beszállításra kerül termékeknek ipari igénybevételnek kell megfelelniük, valamint a
beszállítónak rendeltetésszer használat során az akkumulátoros kézi kisgépek
esetében legalább 12 hónap, azaz 1 év, az elektromos és pneumatikus kézi kisgépek
estében 24 hónap, azaz 2 év teljes kör garanciát kell vállalnia a beszállítandó termékekre
vonatkozóan.

21

Ajánlattev az alábbi, preferált gyártók termékeit vagy ezekkel egyenérték termékek
megajánlását várja. Preferált termékeknek min sülnek az alábbi gyártók termékei:
BOSCH, Makita, Metabo, Würth, Berner, Förch, a pneumatikus kézi kisgépeknél a
fentieken túl Chicago Pneumatic, Hitachi.
A megajánlott új termékeknek meg kell felelniük a gépek biztonsági követelményeir l és
megfelel ségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletnek, valamint a
munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális
szintjér l szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletnek. A beszerzés tárgya szerinti gépek a
2006/42/EK irányelv alkalmazási körébe tartoznak, ezért vonatkoznak rá az abban
meghatározott feladatok és az elérend biztonsági és egészségvédelmi követelmények, azaz
a CE jelölés kötelezettsége.
3. Az Ajánlattev nek
dokumentumokat:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

pályázati

dokumentációjához

csatolnia

kell

az

alábbi

Az Ajánlattev nek ajánlatában nyilatkoznia kell: az árazatlan költségvetésben
megadott m szaki követelmények teljesülésér l, a garanciális és jótállás feltételek
elfogadásáról.
Az ajánlatában nyilatkozni szükséges arról, hogy a megajánlott gépek ipari
felhasználásra lettek gyártva, alkalmasak a napi rendszeresség , több órán keresztüli
folyamatos használatra.
Ajánlatában be kell mutatnia a beszerzend áru magyar nyelv termékleírását (a
releváns m szaki paraméterek igazolásával, amely a szakmai ajánlat részét képezi),
„CE” tanúsítvány.

III. ADÁSVÉTELI SZERZ
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DÉS TERVEZET

Szerz désszám: KSZ/0x/2017
ADÁS-VÉTELI KERETSZERZ DÉS
(__. rész)
amely létrejött egyrészr l az
Univerzál Beszerz Korlátolt Felel sség Társaság
- Székhelye:
2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
- Levelezési címe:
2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
- Számlavezet pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
- Számlaszáma:
11784009-21354878
- Adószáma:
25719499-2-11
- Cégjegyzékszám:
Cg.11-09-024682
- Aláírási joggal felruházott képvisel : Pál József ügyvezet önállóan
mint vev (a továbbiakban: Vev )
és a
………………………………………………………………………………….
(rövidített cégnév: ………………………..)
- Székhelye:
………………….
- Levelezési címe:
…………………..
- Számlavezet pénzintézete:
…………………..
- Számlaszáma:
…………………..
- Adóigazgatási száma:
…………………..
- Csoportazonosító szám:
…………………..
- Statisztikai jelz szám:
…………………..
- Cégbíróság és cégjegyzékszám:
…………………..
- Aláírási joggal felruházott képvisel : …………………..
mint eladó (a továbbiakban: Eladó),
együttes említésük esetén szerz
id ben az alábbi feltételekkel:

felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és

Preambulum
Vev a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás folytatott le, „Az Univerzál Beszerz Kft. részére
elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyban. Az eljárást megindító hirdetmény
EUHL TED …………………. számon 2017. …………..-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos
Lapjában.
Eladó, mint ajánlattev a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Vev
Eladó ajánlatát fogadta el a(z) ….. rész vonatkozásában nyertes ajánlatként a Felek jelen
szerz dést kötik egymással.
Felek a szerz dést az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum és a nyertes ajánlat
tartalmának megfelel en kötik meg. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerz désben vállaltak
elvégzésére megfelel szakértelemmel rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása szerinti,
magas szint elvégzését, a jelen szerz désben meghatározott feltételek szerint.
Felek megállapodnak, hogy ellentmondás esetén az alábbi sorrendben veszik figyelembe a
dokumentumokat:
1.
szaki leírás, dokumentáció, írásbeli kiegészít tájékoztató
2. Eladó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata és nyilatkozatai
3. Jelen adás-vételi szerz dés

1. A Szerz dés tárgya, ellenértéke
1.1. Vev megrendeli, Eladó vállalja
Vev megrendeli, Eladó elvállalja jelen Szerz dés 1. számú mellékletében rögzített
termékeknek (a továbbiakban együttesen: Termékek) adásvételét, valamint a 2.
mellékletben meghatározott teljesítési hely(ek)re történ szállítását és átadását a
Szerz dés és mellékletei szerinti dokumentumokkal, a Szerz désben foglaltak szerint, a
Vev
eseti megrendeléseinek (a továbbiakban: Megrendelés) megfelel en nettó
__________________ Ft/év, azaz ______________________________________ forint/év
keretösszegig (adott résznek megfelel en), amely a szerz dés teljesítése során + 30%-al
het. A jelen Szerz dés 1. számú mellékletében rögzített termékeknek (a továbbiakban
együttesen: Termékek) a 2. mellékletben meghatározott teljesítési hely(ek)re történ
szállítását és átadását a jelen Szerz désben foglaltak szerint, a Vev
eseti
megrendeléseinek (a továbbiakban: Megrendelés) megfelel en.
1.2. A Szerz dés alapján lehívható Termékek egységárait a jelen Szerz dés 1. számú
melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerz dés 1. számú melléklete
szerinti egységárak magukban foglalják az Eladó jelen Szerz dés szerinti feladatai
szerz désszer teljesítésének összes költségét; erre tekintettel Eladó Vev vel szemben
semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.
1.3. Vev – a jelen Szerz dés id beli hatálya alatt – a döntésének megfelel részletekben és
ütemezés szerint hívhatja le a Termékeket azzal, hogy a Termékek közbeszerzési
dokumentációban feltüntetett darabszáma csak tájékoztató jelleggel került feltüntetésre,
ezen darabszámokhoz, illetve a termékkörönkénti megosztásához Vev nincs kötve. Vev
az éves keretösszegen felüli opcióval érintett rész lehívására nem köteles, annak
elmaradása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet
fel Vev vel szemben.
Eladó tudomásul veszi, hogy nem szállíthat regenerált, vagy újrahasznosított terméket.
1.4. Vev a jelen Szerz désben foglaltak alapján Megrendelésekkel jogosult az Eladótól
szállítást megrendelni. A Megrendelésekben Vev köteles megjelölni a szállítandó
Termék mennyiségét az eladó szállítási cikkszámát és a teljesítéshez szükséges egyéb
lényeges feltételeket. A Megrendeléseket Vev írásban, levélben vagy e-mailben
(kézbesítési igazolással vagy faxon meger sítve) köteles megküldeni Eladó jelen
Szerz dés 2. számú Mellékletben megjelölt kapcsolattartója részére. A Megrendelés
kézhezvételét az Eladó köteles írásban, annak kézhezvételét követ 1 (egy) munkanapon
belül visszaigazolni, a szállítási határid kezd napja ezen visszaigazolás hiányában is a
Megrendelés Eladó általi kézhezvételének napja.
2. A teljesítés határideje, a Szerz dés id beli hatálya
2.1. A jelen Szerz dés alapján Megrendel eseti Megrendelés teljesítésének határideje a
megrendelés kézhezvételét l számított 5 munkanap. Eladó – Vev el zetes írásos
hozzájárulása esetén – el teljesítésre jogosult. A Vev az Eladó által felajánlott, adott
Megrendelést érint részteljesítést nem köteles elfogadni. Amennyiben a jelen Szerz dés
1. számú melléklete valamely Termék vonatkozásában minimális Megrendelési
mennyiséget tartalmaz, úgy a Vev az adott Termékre vonatkozó Megrendelésének
leadása során köteles legalább a minimális Megrendelési mennyiséget megrendelni.
2.2. Jelen Szerz dés mindkét Fél részér l történ aláírása napján lép hatályba és a szerz dés
hatálybalépését l számított 12 hónapig tart. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerz dés
alapján Vev legfeljebb a Szerz dés hatályba lépését l számított 12. hónap utolsó
napjától visszaszámított 5. munkanapjáig jogosult Megrendelések leadására. A
Szerz dés teljesítési id szaka a Vev egyoldalú nyilatkozatával, egy alkalommal további
12 hónapra meghosszabbítható, ebben az esetben Vev legfeljebb a Szerz dés hatályba
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lépését l számított 24. hónap utolsó napjától visszaszámított 5. munkanapjáig jogosult
Megrendelések leadására. Vev nek a szerz dés meghosszabbítására vonatkozó igényét
tartalmazó nyilatkozatot legkés bb a szerz dés lejártát megel
30. napig írásban kell
Eladóhoz eljuttatnia.
3. A teljesítés helye
Eladó a Szerz dés tárgyát képez Termékeket a jelen Szerz dés 2. számú mellékletében
meghatározott teljesítési helyekre köteles leszállítani az adott Megrendelésben foglaltak
szerint.
4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-viselés
4.1. Eladó vállalja, hogy a megrendelt Termékeket a jelen Szerz désben és mellékleteiben
meghatározott specifikációnak megfelel min ségben és a jelen Szerz dés alapján
leadott Megrendelésben el írt mennyiségben, határid ben leszállítja.
4.2. Eladó a Termékeket jellegüknek megfelel en csomagolva köteles leszállítani, A
csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és a
tárolás id tartama alatt megóvja. Eladó köteles a terméket többszöri átrakodásnak
megfelel en csomagolni és a csomagoló anyagon a Termék megnevezését, a termék gyári
számát, a csomagolásban található mennyiséget feltüntetni. Amennyiben a termék nem
csomagolható, abban az esetben az Eladó köteles a terméken látható helyen feltüntetni
a termék megnevezését, gyári számát.
Eladó legkés bb a szállítás megkezdésével egy id ben köteles a szállítmány
szállítólevelét, Vev által megadott elektronikus formátumban (csv/ pdf) Vev integrált
rendszerébe feltölteni.
A leszállításra kerül Termékek okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak,
dokumentumnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szerz désben
el írt követelményeknek, ideértve a Vev el zetesen közölt esetleges további, indokolt
követelményeit is.
4.3. A mennyiségi átvétel helye a Vev 2. számú mellékletben meghatározott telephelyei. A
leszállított Termékek átadás-átvételének igazolása szállítólevéllel történik, melynek
szabályszer en kiállított példányai képezik felek között a kés bbi elszámolás alapját.
Vev t a szállítólevél második példánya illeti meg.
A szállítólevélnek tartalmaznia kell:
1.
Vev nevét és címét,
2.
Eladó nevét és címét,
3.
a leszállított termék megnevezését,
4.
a leszállított termék egyedi azonosítóját (gyári számát),
5.
a leszállított termék mennyiségét,
6.
az Eladó
7.
és átvev megbízottjának aláírását bélyegz vel.
4.4. A szerz dés érvényességének ideje alatt Eladó Vev részére megfelel termékinformációt
biztosít, amely segíti Vev munkáját. Eladónak a termékekr l tételes m szaki adatlapot
kell biztosítania elektronikus formátumban (pdf, jpg).
4.5. Az áru tulajdonjoga – annak átvételével – a Vev re száll át.
4.6. Az Eladó hó végi összesít számlát bocsát ki, melynek mellékletei a tárgyhavi átvételi
igazolással ellátott szállítólevelek.

4.7. Amennyiben az átvétel során szemrevételezéssel megállapítható, hogy a beszállított
termék min sége kifogásolható, illetve hiányos, a Vev az átvételt megtagadhatja. Az
Eladó a hiányt 5 munkanapon belül köteles pótolni, illetve a hibás terméket saját
költségén kicserélni.
4.8. A Vev fenntartja a szerz désszegésb l ered igényei érvényesítésének jogát arra az
esetre is, ha a teljesítést a szerz désszegésr l tudva elfogadta és igényét nem jelentette
be azonnal.
4.9. Vev Sürg sségi szállítási igénye esetén a megrendelt termékeket legfeljebb 48 órán
belül ki kell szállítani összmennyiség 5%-ának leszállítását kérhetik „sürg sségi”
megrendelés keretében
Az Eladó köteles a szerz dés teljesítése során a m szaki tanúsítvánnyal rendelkez
termékek m szaki tanúsítványát Vev részére a szállításkor átadni.
A kárveszély viselésére Vev a termékek – igazolt – mennyiségi átvételét l köteles.
4.10. Az Eladó a Vev által megrendelt termékeket szállítólevéllel ellátva szállítja be a
megrendelésben megjelölt telephelyeken lév raktárakba. A szállítólevélen az Eladó
köteles feltüntetni a kihelyezés tényét, továbbá a Vev SAP megrendelésének számát,
amennyiben rendelkezik vele.
4.11. A Vev a teljesítés helyére leszállított termék(ek) mennyiségi átvételét szállítólevélen
igazolja.
4.12. A beszállított termék átvételekor hiány, vagy látható min ségi hiba észlelése esetén a
Vev „Nem megfelel ségi jegyz könyvet” vesz fel, melyet az Eladónak haladéktalanul
eljuttat.
4.13. Amennyiben az átvétel során szemrevételezéssel megállapítható, hogy a beszállított áru
min sége kifogásolható, a Vev az áru átvételét megtagadhatja. Az Eladó a hiányt egy
munkanapon belül, saját költségén köteles pótolni, illetve a hibás árut kicserélni.
5. Fizetési feltételek
5.1. Az elszámolás a 2007.évi CXXVII. tv 58. §-a alapján határozott id re szólónak min sül,
melynek id szaka a tárgyhó els és utolsó napja közötti id tartam. Vev a tárgyhavi
szállításról a tárgyhónap utolsó napját követ 3 munkanapon belül Eladónak
kimutatást küld. A kimutatás alapján Eladó havonta gy jt számlát állít ki. Eladó a
számlát a kimutatás alapján, a kimutatás szerint leszállított termékek ellenértékének
összegével egyez en, magyar forintban (HUF) állítja ki.
Eladó az ellenértékr l a Szállítólevelek alapján jogosult számlát kiállítani, azzal, hogy az
Eladó a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni.
5.2. Vev Sürg sségi szállítási igénye esetén a megrendelt termékeket legfeljebb 48 órán
belül ki kell szállítani, a szállítás költségeit az Eladó viseli. Vev éves szinten legfeljebb
az éves összmennyiség 5%-ának leszállítását kérheti „sürg sségi” megrendelés
keretében.
5.3. A számla ellenértékét Vev a Polgári törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §
(1)-(2) bekezdése szerint, az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ra
tekintettel, átutalással egyenlíti ki. A számla ellenértékének kifizetése a Ptk. 6:155 (1)(2) bekezdésének figyelembe vételével történik. Eladó köteles a számláján a jelen
Szerz dés számát (KSZ/…/2017) feltüntetni.
Számlázási cím: Univerzál Beszerz Kft, 2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
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Számla benyújtásának címe: 2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
Vev el leget nem fizet és fizetési biztosítékot nem nyújt Eladó részére, egyéb szerz dés
biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.
5.4. Vev
a számla végösszegét az Eladó számlájának és annak mellékleteinek
kézhezvételét l számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg
Eladónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Eladó számlája
azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a számla végösszegét az Eladó
pénzforgalmi számláján az Eladó számlavezet pénzintézete jóváírta vagy azt jóvá kellett
volna írnia.
5.5. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155. §-ában
foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév els napján érvényes
jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mérték késedelmi kamatra jogosult.
Eladó a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult
érvényesíteni.
5.6. A Vev vel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak
faktorálását is), illetve a Vev vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak
Vev el zetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Vev írásos jóváhagyása nélküli
átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illet leg zálogjog
alapítással Eladó szerz désszegést követ el Vev vel szemben.
5.7. A kifizetések Vev általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:
5.7.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerz dés szerinti kifizetések az adózás rendjér l
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának hatálya alá esnek,
melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések
esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy az Eladó 30 napnál nem régebbi,
nemlegesnek min sül együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Vev
részére, vagy pedig a kifizetés id pontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
5.7.2. Amennyiben az Eladó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illet leg a
jelen Szerz dés el írásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerz désben
meghatározott egyéb el feltételei nem teljesülnek, a Vev jogosult a számlát
visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani az Eladót. Ebben az esetben
a fizetési határid a megfelel számla kézhezvétele napján kezd dik.
5.7.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán
a kifizetés el feltételeinek maradéktalan teljesülését l számítandó a vonatkozó fizetési
határid .
5.7.4. Amennyiben a Vev a 6.8.1. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály
alapján felmerül bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszer
visszatartás következtében bekövetkez kés bbi, részleges vagy teljes kifizetésb l
ered en az Eladó a Vev vel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi
kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.
5.7.5. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerz dés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5.7.6. Eladó vállalja, hogy a szerz dés teljesítésének teljes id tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vev számára megismerhet vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekr l a Vev t haladéktalanul értesíti.

6. Felel sség, szerz désszegés, kötbér
6.1. Szerz désszegésnek min sül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerz dés alapján
t terhel
bármely
kötelezettségének teljesítését neki felróható módon részben vagy egészben elmulasztja
és / vagy ha kötelezettségét az el írtaktól eltér en teljesíti.
6.2. Eladó az általa a jelen Szerz déssel összefüggésben okozott károkért teljes kör
kártérítési felel sséggel tartozik a Vev t Eladó szerz désszegésével összefüggésben vagy
abból ered en ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat –
így különösen, de nem kizárólag a helyettesítés többletköltségeit – is.
Következményes kár a jelen Szerz dés vonatkozásában az a kár, amely az Eladó
magatartásának közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerz déskötés
id pontjában a szerz désszegés lehetséges következményeként Eladó el re
számolhatott-e.
Amennyiben valamely Termék hibájából, nem megfelel min ségéb l ered en harmadik
személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos, a termék gyártójával
szembeni igényérvényesítésében az Eladó köteles közrem ködni.
Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerz dés megkötését megel
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerz dés szerinti egységárakat a jelen
pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg.
6.3. Szerz
Felek az Eladó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése
esetére kötbérfizetésben állapodnak meg.
6.4. Eladó kötbér fizetésére köteles, ha a szerz dés alapján meghatározott határid t, olyan
okból, amelyért felel s, tartani nem tudja. A jelen Szerz désben vállalt
kötelezettségeknek bármely okból Eladónak felróhatóan nem a Szerz désben és/vagy a
Megrendelésben rögzített teljesítési határid re történ teljesítése (késedelmes teljesítés)
esetén Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni Vev részére. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a/nap. A
késedelmi kötbér maximális mértéke: 10 %
Vetítési alap (kötbéralap): a késedelemmel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának
összege.
Eladó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából bekövetkez 10 (tíz) naptári nap
késedelmet követ en, Vev jogosult a megrendelést meghiúsultnak tekinteni, és
meghiúsulási kötbért megállapítani.
Amennyiben Eladó el re látja, hogy a teljesítéssel késedelembe fog esni, köteles Vev vel
egyeztetni és írásban póthatárid t vállalni. A póthatárid ben történ megállapodás
hiányában a Vev jogosult egyoldalúan póthatárid t t zni. A póthatárid elmulasztása
a Megrendelés nem teljesítését eredményezi.
A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megsz nésének, illetve nem
teljesítés esetén a póthatárid lejártának id pontjában esedékes.
6.5. Az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felel s,
bármely megrendelés, vagy a szerz dés ellehetetlenül. Meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles az Eladó, ha a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja. Amennyiben Eladó a
Szerz désben és/vagy a Megrendelésben és/vagy a Felek által rögzített bármely
határid t bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor póthatárid kit zésére, vagy a
teljesítésre kit zött póthatárid eredménytelenül telik el, a Megrendelés – a Vev eltér
rendelkezése hiányában – nem teljesítettnek min sül. Meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles az Eladó abban az esetben is, amennyiben Eladónak felróható ok miatt a Vev
részlegesen vagy teljesen felmondja, vagy eláll a Szerz dést l, illetve Megrendelést l.
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A Vev által jogszer en gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az Eladó
kötbér és kártérítési felel sséggel tartozik.
Adott Megrendelést érint nem teljesítés esetén Eladó nemteljesítési kötbért köteles
fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20%-a, mely kötbér a Vev Megrendelést l való
részleges vagy teljes elállási szándékának bejelentésekor esedékes.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vev a teljes Szerz dést rendkívüli felmondással
megszünteti, vagy a teljes Szerz dést l eláll, a nemteljesítési kötbér mértékének alapja
az 1.2. pont szerinti keretösszeg azon, még ki nem merített nettó összege, melyre
vonatkozóan kifizetést a Vev még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az az
összeg, amelyet a Vev jogszer tlenül tart vissza. A kötbér mértéke ez esetben a jelen
bekezdés szerinti kötbéralap 20%-a.
A meghiúsulási kötbér alapja (Kötbéralap):
a megrendelés meghiúsulása esetén a meghiúsult megrendelés le nem szállított
mennyiségének nettó ellenértéke
- a teljes szerz dés meghiúsulása esetén az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke.
-

6.6. Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely
okból nem szerz désszer (hibás teljesítés), Eladó kötbért köteles fizetni, melynek
mértéke a Kötbéralap 10 %-a, amely a Vev ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor
válik esedékessé.
Hibás teljesítési kötbérre jogosult Vev , amennyiben a hiba bejelentésekor
jegyz könyvben rögzített javítási vagy csere munkálatokhoz meghatározott póthatárid t
elmulasztja.
Vetítési alap: a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának összege.
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kijavítási, illetve kicserélési
kötelezettségének olyan okból, amelyért felel s, a megállapított 2 munkanapot, illet leg
5 naptári napot követ 15 (tizenöt) naptári napon túl nem tesz eleget, Vev jogosult a
megrendelést meghiúsultnak tekinteni, és meghiúsulási kötbért megállapítani.
6.7. A Vev kötbérigényér l a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot
(kötbért terhel levelet) állít ki és küld meg az Eladónak. A Vev nek – a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltak teljesülése esetén – jogában áll kötbérigényét az Eladónak jelen
Szerz dés alapján fizetend díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig
az Eladó díjra nem jogosult.
6.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerz désben kikötött kötbéreken felüli kárát a Vev jogosult
érvényesíteni.
6.9. Eladó tudomásul veszi, hogy Vev teljesítési biztosíték címén, a nettó összérték 5 %-ára
jogosult, a teljesítési biztosíték maximális értéke 2.000.000,- Ft.
A teljesítési biztosítékot a szerz dés aláírásától számított 3 munkanapon belül kell
rendelkezésre bocsátani. A nem pénzben rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték a
teljesítési véghatárid t követ 60. napig kell, hogy érvényes legyen.
6.10. A biztosítékot az Eladó:
- az el írt pénzösszegnek a Vev OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-2136348100000000 számú elkülönített bankszámlaszámára történ befizetéssel, átutalással
(óvadék), vagy
- bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy
- banki készfizet kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerz dés alapján kiállított - készfizet kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel,
teljesítheti.

Eladó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet a Vev egyidej értesítése mellett,
a biztosítéknak azonban a szerz désben foglalt összegnek és id tartamnak megfelel en
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
6.11. Az Eladó a teljesítési biztosítékot a szerz dés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként, a Vev kötbér- és a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek
fedezetére nyújtja.
6.12. Az Eladó a teljesítési biztosítékot a szerz dés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként, a Vev kötbér- és a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek
fedezetére nyújtja.
7. Jótállás
7.1. Eladót a szerz désszer en leszállított termékekre a termékek átvételét l számított (az 1.
rész esetében: 12 havi, 2.-3. részek esetében: 24 (adott rész szerint kitöltend ) hónap
id tartamú, teljes kör , a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli.
Amennyiben a Termékre vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég a jelen pont
szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen Termékek tekintetében ezen
jótállási id az irányadó. Felek rögzítik, hogy Vev – kizárólagos választása szerint, az
alábbi pontok szerinti eltérésekkel – ugyanazokat a jogosultságokat érvényesítheti a
jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Vev
számára. Azon szerszámtartozékokra melyek üzemszer használatuk során maguk is
kopnak, (méret, vagy alakváltozást szenvednek) kizárólag rendellenes kopás esetén lehet
jótállási igényt érvényesíteni.
7.2. Vev jelen adásvételi szerz dés aláírásával a 2. számú melléklet 1. pontjában felsorolt
társaságokra, mint felhasználókra engedményezi a termékekkel kapcsolatos, az
Eladóval szemben érvényesíthet szavatossági igényeket, a szerz dést l való elállás
jogának kivételével. Eladó jelen szerz dés aláírásával ezen feltételt elfogadja. Eladó és
Vev megállapodnak abban, hogy a társaságok ez alapján a szavatossági igényeket
közvetlenül Eladóval szemben érvényesítik.
7.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási id szak alatt az azonos típusú hibás
Termékek aránya a leszállított azonos típusú Termékek 10%-át eléri (sorozathiba), Eladó
– a Vev kizárólagos választása szerint – köteles valamennyi, általa már leszállított
Terméket saját költségén kicserélni.
7.4. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási id szak folyamán felmerül minden, a
teljesítésére visszavezethet , a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését
saját költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban
felmerül valamennyi költség az Eladót terheli.
7.5. Amennyiben a Termék a jótállási id szak alatt meghibásodik, a 2. számú mellékletben
felsorolt, a hibával érintett társaság kapcsolattartója, a Vev kapcsolattartójának
értesítése mellett err l értesíteni köteles az Eladó kapcsolattartóját. Eladó köteles a hiba
kiküszöbölését célzó intézkedéseit a hiba bejelentését l számítva haladéktalanul, de
legkés bb 3 munkanapon belül megkezdeni (akár helyszínen, akár az Eladó
telephelyén), és azt a Felek által írásban rögzített határid n belül befejezni (mely
határid magában foglalja az esetlegesen elszállított Termék visszaszállítását is az
érintett társaság telephelyére).
7.6. Felek rögzítik, hogy a jótállási id a javítás id tartamával meghosszabbodik, a cserélt
Termék – vagy alkatrész – vonatkozásában újrakezd dik.
7.7. Amennyiben az Eladó a bejelentést követ 15 naptári napon belül nem hárítja el a hibát,
Vev jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, vagy más, harmadik személlyel
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elvégeztetni Eladó költségére és kockázatára.
8. Vis maior
8.1. Vis maiornak min sül minden olyan rendkívüli, a szerz déskötéskor el re nem látható
és a Felek m ködési körén kívül es körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és
amely a Szerz dés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború,
ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés
vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az Eladó alkalmazottaira terjed ki.
8.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik Felet, s
közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehet en várható id tartamát. Ebben
az esetben a vonatkozó határid meghosszabbodik a vis maior id tartamával.
8.3. Az értesítés elmulasztásából ered kárért a mulasztó Felet felel sség terheli.
8.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerz désb l
ered
kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszer en
elképzelhet . Amennyiben a vis maior id tartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél
jogosult a jelen Szerz dést rendes felmondással, 30 napos felmondási id vel
megszüntetni.
9. A Szerz dés megsz nése, módosítása
9.1. Jelen Szerz dés a 2.2. pontban foglaltakon kívül megsz nik:
közös megegyezéssel;
rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal;
rendes felmondással,
elállással.
9.2. Szerz
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerz dés és/vagy Megrendelés az
alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes
egészében szüntethet meg.
9.2.1. Rendkívüli felmondási okok a Vev részér l különösen, de nem kizárólagosan:
Vev jogosult a jelen Szerz dést és/vagy a Megrendelést azonnali hatállyal
felmondani abban az esetben, ha
az Eladó a Vev erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerz désszer
teljesítésre a jelen Szerz désben rögzített, illet leg a Vev által meghatározott
ésszer póthatárid n belül sem teljesíti a jelen Szerz dés alapján fennálló
bármely kötelezettségét;
A szerz dés id tartama alatt a szerz dés teljes nettó értékére vetített
nemteljesítési kötbér mértéke a 20 %-ot, a hibás teljesítési kötbér mértéke a 10
%-ot meghaladja.
az Eladó ellen az illetékes bíróság joger sen felszámolási eljárás, bíróság
kényszertörlési eljárás lefolytatását rendeli el, cs deljárást kezdeményez, vagy
Eladó önmaga végelszámolását rendeli el;
az Eladó együttm ködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétl
en megszegi
vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerz dés fenntartását
lehetetlenné teszi;
az Eladó a Vev vagy Vev szerz
partnerei jó hírnevét, harmadik
személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztet magatartás tanúsít;
az Eladó egyéb súlyos szerz désszegést követ el.

9.2.2. Rendkívüli felmondási ok az Eladó részér l, amennyiben a Vev az Eladó erre
vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerz désszer teljesítésre az Eladó által
meghatározott ésszer – de legalább 30 napos – póthatárid n belül sem teljesíti a
jelen Szerz dés alapján fennálló kötelezettségeit.
9.3. Vev a jelen Szerz dést annak hatálybelépését l számított 12 hónapot követ en, 30
naptári napos felmondási id vel, az Eladó részére megküldött írásos értesítéssel
bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. Az Eladó a Vev rendes felmondása okán
semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Vev vel
szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még le nem szállított Termékek
leszállítását nem érinti.
9.4. Szerz
Felek megállapodnak, hogy Vev a jelen Szerz dés azonnali hatályú rendkívüli
felmondással történ megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen
Szerz dést l, vagy az adott Megrendelést l elállni.
9.5. A jelen Szerz dés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában
foglaltak szerint módosítható.
Nem min sül szerz désmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képvisel iben, bankszámlaszámában bekövetkez
változás, továbbá a szerz déskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a
kapcsolattartók adataiban bekövetkez változás.
9.6. A Vev a szerz dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz dést l
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerz dés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladóként szerz
fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából ered
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerz dés semmis.
9.7. Vev köteles a szerz dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha
a szerz dés megkötését követ en jut tudomására, hogy a szerz
fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
9.8. Vev jogosult és egyben köteles a szerz dést felmondani - ha szükséges olyan határid vel,
amely lehet vé teszi, hogy a szerz déssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon
-, ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
9.9. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megsz nési okok nem érintik a Felek jelen
Szerz désb l ered egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból ered
jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).
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10. Egyéb rendelkezések
10.1. Vev és Eladó a Szerz dés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is
együttm ködnek. Ennek megfelel en kell id ben egymás rendelkezésére bocsátják a
szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek
megteremtésér l; a teljesítést érint minden lényeges körülményr l haladéktalanul
tájékoztatják egymást.
10.2. Felek kapcsolattartói a 2. számú Mellékletben szerepl személy(ek).
10.3. Felek az adataikban bekövetkez mindennem változást, különösen a cég címének,
bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel, amennyiben arra
lehet ség van a változás bekövetkezését megel
en 3 munkanappal, amennyiben erre
el zetesen nincs lehet ség, a változás bekövetkezését követ legfeljebb 3 munkanapon
belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy
késedelmes teljesítéséb l fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felel sség.
10.4. Vev jogosult az Eladó jelen Szerz dés teljesítésével összefügg tevékenységét – az Eladó
tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül –24 órán belüli el zetes egyeztetést
követ en, szúrópróba szer en ellen rizni. Eladó köteles a Vev ilyen irányú indokolt
kéréseinek eleget tenni.
10.5. Eladónak kötelessége a teljesítés során felmerült, el re nem látott körülményeket
haladéktalanul jelezni Vev felé. Eladó köteles továbbá írásban, visszakövethet módon
felhívni
Vev
figyelmét
a
részére
leadott
Megrendelés
helytelenségeire,
ellentmondásokra. Ennek elmulasztásából ered minden felel sség az Eladót terheli. A
jelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti az Eladót a teljesítési
kötelezettsége alól.
10.6. Eladó alvállalkozók foglalkoztatására a Kbt. szerinti feltételekkel jogosult. Az Eladó az
általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillet díjak alvállalkozók felé történ
megfizetésér l köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-,
költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Vev vel szemben fellépni. Eladó az
alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történ
betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.
10.7. Eladó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerz dés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelel társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen
Szerz dés teljesítésének teljes id tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vev számára
megismerhet vé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekr l a Vev t
haladéktalanul értesíti. A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Eladó súlyos
szerz désszegésének min sül.
10.8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerz dés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5)
bekezdés els mondatának alkalmazását kizárják.
10.9. Eladó szavatolja, hogy általa a jelen Szerz dés keretében szállított Termékek per-, teherés igénymentesek.
10.10. Eladó a jelen Szerz dés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerz dés
alapján végzett tevékenységét professzionális min ségben, olyan módon teljesíti, amely
megfelel a jogszabályi el írásoknak, – hacsak a jelen Szerz dés eltér rendelkezéseket
nem tartalmaz – az elvégzend feladat jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott
szakmai normáknak és szokásoknak. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen
Szerz dés alapján a teljesítésben részér l közrem köd
személyek megfelel
képzettséggel rendelkeznek.

10.11. Eladó köteles a Vev vel kötött Szerz dése teljesítése során tudomására jutott
mindennem
adatot, információt id beli korlátozás nélkül meg rizni. Felek
megállapodnak, hogy a Vev l és/vagy az általa meghatalmazott személyt l kapott
információkat Eladó csak a jelen Szerz dés teljesítéséhez szükséges mértékben
használhatja fel, nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására nem hozhatja.
10.12. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerz dés Eladó általi teljesítése nem
jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan Szerz dés vagy kötelezettség megszegését,
amely valamely harmadik személlyel kötött Szerz dés alapján áll fenn, illet leg valamely
harmadik fél tulajdonát képez információ titokban tartására vonatkozik.
10.13. A jelen Szerz dés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen
Szerz dés érvénytelenségét. A jelen Szerz dés valamely rendelkezése érvénytelenné
válása esetén Felek kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel
pótolni, mely megfelel a Felek jelen Szerz dés megkötésének id pontjában fennálló
gazdasági akaratának.
10.14. Eladó nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségvisel inek
vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Vev vezet
tisztségvisel jével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Ptk. szerinti közeli
hozzátartozójával.
10.15. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai
úton megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, stb. –
kötelesek megtenni. A Felek tudomásul veszik, hogy
a Felek levelezési címként a jelen Szerz désben meghatározott címet fogadják el.
Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja
értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné
a kézbesítés, akkor ennek a felel ssége az értesítést elmulasztó Felet terheli;
a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is
kézbesítettnek
tekintend k,
amennyiben
azok
„nem
kereste”,
vagy
„eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek
vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének
napjától számított 5. napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni;
A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor
a címzett az átvételt igazolta;
A Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek,
amikor a címzett az átvételt igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a
feladó megkapta, ennek hiányában amikor a küld a küldeményt elküldte.
10.16. Felek jóhiszem en törekszenek arra, hogy az e Szerz dés létrejöttével és/vagy
érvényességével és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitáikat barátságos és
közvetlen kereskedelmi tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az er feszítésük a felmerült
jogvita megoldását célzó els tárgyalási naptól számított 30 (harminc) napon belül nem
vezetne eredményre, úgy a Felek jogvitájának eldöntése során a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkez , illetékes bíróság
jogosult eljárni.
10.17. Jelen Szerz dés 3, azaz három, egymással szó szerint megegyez példányban, magyar
nyelven készült, melyb l Vev t 2, azaz kett példány, Eladót 1, azaz egy példány illet
meg.
10.18. A jelen Szerz désben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó el írásai,
különösen a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény és a Kbt. rendelkezései
alkalmazandók.
Felek a jelen Szerz dést átolvasást és értelmezést követ en, mint akaratukkal mindenben
megegyez t, jóváhagyólag írták alá.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Szállítandó Termékek egységárai
2. sz. melléklet: Szállítási helyszínek, kapcsolattartók (raktár cím, raktárvezet ,
megrendelésre, teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, stb.)
Tatabánya, 2017. ________________.

Vev képviseletében:
……………………………….
Pál József
ügyvezet
Univerzál Beszerz Kft.

Eladó képviseletében:
……………………………….
………………………
………………………

1. számú melléklet
Szállítandó Termékek m szaki specifikációja, egységárai
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2. számú melléklet
Szállítási helyszínek, kapcsolattartók (raktár cím, raktérvezet , Megrendelésre,
teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, stb.)

1. A közbeszerzés tárgyát képez termékekb l Nyertes Ajánlattev a DAKK Zrt., az AUTÓUNIVERZÁL Kft., a DDKK Zrt., az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., az
ÉNYKK Zrt, a KMKK Zrt., a KNYKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt., valamint a DRV Zrt.,
DMRV Zrt., TRV Zrt., ÉRV Zrt., és az ÉDV Zrt. tulajdonában lev telephelyekre történ
kiszállítását vállalja:
Raktár megnevezése
AU - Kecskemét
AU - Szeged
DDKK - Kaposvár
DDKK - Szekszárd
DDKK - Pécs
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Miskolc

Telephely címe
6000 Kecskemét Csáktornyai u. 4-6.
6724 Szeged Bakay N. utca 48.
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.
7622 Pécs, Siklósi u . 1.
3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ –
Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út
12.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ –
Debrecen
ÉNYKK - Gy r
ÉNYKK -Zalaegerszeg
ÉNYKK - Veszprém
ÉNYKK - Szombathely
KMKK- Szolnok
KMKK- Eger
KMKK- Salgótarján
KNYKK - Székesfehérvár
KNYKK - Tatabánya
VOLÁNBUSZ - Fót
VOLÁNBUSZ - Monor
ÉRV-Kazincbarcika
ÉDV-Tatabánya
DRV-Balatonszéplak-alsó
DMRV-Vác
DMRV-Balassagyarmat
TRV-Törökszentmiklós
TRV-Debrecen
TRV- Tiszabezdéd

4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6.
9023 Gy r, Ipar u. 99.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 99.
8200 Veszprém, Pápai u. 30.
9700 Szombathely, Körmendi út 92.
5000 Szolnok, Nagysándor József 24.
3300 Eger, Mátyás király út 134.
3200 Salgótarján, Rákóczi út 137-139.
8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
2800 Tatabánya, Csaba u 19.
2151 Fót, EGB park
2200 Monor, Csanády Gy. U 2-4.
3700 Kazincbarcika, Ózdi u. 3.
2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/c.
8609 Balatonszéplak-alsó, Tóközi u.
2600 Vác, Derecske u. 4.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 134.
5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u.
42/a.
4000 Debrecen, Füredi út 72-74.
4624 Tiszabezdéd, Külterület hrsz.
0102/30

4. Megrendelésre Jogosult személyek:

Név

Telefonszám

Csontos Sándor 34-522-394
Horváth Gábor 34-522-391

e-mail cím
csontos.sandor@univerzalbeszerzo.hu
horvath.gabor@univerzalbeszerzo.hu

Nagy Ágota
Takács Gábor
Agócs
Alexandra
Inczédy
Barbara

34-522-395
34-522-392

nagy.agota@univerzalbeszerzo.hu
takacs.gabor@univerzalbeszerzo.hu

34-522-393

agocs.alexandra@univerzalbeszerzo.hu

20-345-5976

inczedy.barbara@univerzalbeszerzo.hu

5. Teljesítésigazolásra jogosult személyek:

Név
Pál József
Hermann György
Szivós Péter

Telefonszám e-mail cím
70/399pal.jozsef@univerzalbeszerzo.hu
9487
20-446-2334 hermann.gyorgy@univerzalbeszerzo.hu
30-9570-085 szivos.peter@univerzalbeszerzo.hu

6. Eladó részér l kapcsolattartó személyek:
Név

Telefonszám e-mail cím
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IV. NYILATKOZATMINTÁK

1. számú melléklet
Felolvasólap
(… RÉSZ)
Ajánlattev neve:
Ajánlattev székhelye:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Alulírott __________ mint a(z) (cégnév, székhely)(a továbbiakban: Ajánlattev ) cégjegyzésre
jogosult képvisel je, hivatkozással a 2017. december 23-án TED 2017/S 247-520943
megjelent ajánlati felhívásra, a(z) Ajánlattev nevében „Az Univerzál Beszerz Kft. részére
elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi
számszer síthet ajánlatot teszem:
Értékelési szempont
A m szaki dokumentációban meghatározott

Ajánlat
___ %

preferált termékek megajánlásának aránya
az összmennyiséghez képest (0 - 100%-ig,
%-ban megadva)
Ajánlati ár (nettó)

_________________ HUF

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)
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NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
(… RÉSZ)
Alulírott,

………………………………………….,

mint

a(z)

……………….……………

(cégnév,

székhely) cégjegyzésre jogosult képvisel je ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és
közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és
azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertesség esetén a szerz dést a megadott
tartalommal és a Felolvasólapon tett ajánlati áron megkötjük és teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek
szállítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

3. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……………………………………… ajánlattev
cégjegyzésre jogosult képvisel je2 „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és
leveg s kisgépek szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban felel sségem tudatában
kijelentem,
hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-ai szerinti min sítése:

mikro vállalkozás

kisvállalkozás

középvállalkozás

egyéb

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak,
egyben nyilatkozom arról, hogy az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást
(pl. referenciaigazolások, pénzintézeti nyilatkozatok stb.) az adott dokumentum, igazolás
aláírására jogosult személy írta alá.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

*

2

közös ajánlattétel esetén a konzorciumi tagonként kell becsatolni
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint
(… RÉSZ)

Alulírott …………………………………………. (név), mint a ……………………………
cégjegyzésre jogosult képvisel je büntet jogi felel sségem tudatában
nyilatkozom, hogy
a) az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés következ
teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót:*

(cég)

részének (részeinek)

b) az a) pontban felsorolt részek teljesítése érdekében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók a következ k:**

Alvállalkozó neve

Alvállalkozó címe
(székhelye)

Alvállalkozó által
teljesítend feladatok

c) a szerz dés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt, az alkalmasság igazolásához
más gazdasági szerepl t nem veszek igénybe.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

*az alvállalkozó által elvégeztetett tevékenység, rész megnevezése, felsorolása szükséges
** a már ismert alvállalkozók felsorolása az a.) pontban megadott tevékenységek szerint cégnevet és
székhelyet megjelölve

5. számú melléklet
KÉPVISEL AJÁNLATTEV

MEGJELÖLÉSE 3

Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattev k képviseletében a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdése alapján
n y i l a t k o z z u k , hogy az alábbi ajánlattev k közösen nyújtanak be ajánlatot és maguk
közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattev k nevében történ eljárásra az alábbi
képvisel t jelölik és hatalmazzák meg:4
Ajánlattev neve:
Ajánlattev
nevében aláírásra
jogosult képvisel
neve:
Ajánlattev
jogosult-e a közös
ajánlattev k
nevében
eljárni,
azokat képviselni
(csak
az
egyik
ajánlattev
jelölhet
meg
„igennel”):

igen / nem5

igen / nem

A fenti közös ajánlattev k cégszer aláírása:
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

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

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

3Közös
4
5

ajánlattétel esetén kitöltend . Minden közös ajánlattev nek alá kell írnia.
A táblázat szabadon b víthet .
A megfelel aláhúzandó. Csak egy képvisel ajánlattev jelölhet meg.
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igen / nem

6. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 67.§ (4) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAKRÓL
Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult
képvisel je „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek
szállítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi
kötelezettségem alapján kijelentem, hogy nem veszek igénybe a szerz dés teljesítéséhez a 62.
§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá es alvállalkozót.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

7. számú melléklet
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult
képvisel je „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek
szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában foglalt nyilatkozattételi
kötelezettségem alapján kijelentem, hogy a cégnek van/nincs6 változásbejegyzési eljárása
folyamatban.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

6 A megfelel válasz aláhúzandó.
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8. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN7
(… RÉSZ)
Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
képvisel jeként n y i l a t k o z o m , hogy az el írt alkalmassági feltételeknek önállóan kívánok
megfelelni / más szervezet (vagy személy) er forrásaira támaszkodva kívánok megfelelni az
alábbiak szerint:
Az alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet neve, címe:
Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet
er forrásaira támaszkodunk:
a felhívás …… pontja szerinti követelmény
8

Jelen nyilatkozatot „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek
szállítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

7

8

A megfelel nyilatkozat aláhúzandó! Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz. Amennyiben az ajánlattev
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági el írásoknak, úgy a
táblázatot ki kell tölteni!
A táblázatból szükség esetén több is kitölthet

9. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 69. § (11) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN
Alulírott
…………………………………
………….................................................képvisel jeként
nyilatkozom,
alábbiakat a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kívánom igazolni az ajánlatban
Az igazolni kívánt tény vagy adat:

hogy

a(z)
az

A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes,
a közbeszerzési eljárás nyelvén
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
vagy közhiteles nyilvántartás
elektronikus elérhet sége:

Jelen nyilatkozatot „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek
szállítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL
Alulírott <képvisel / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattev
képviseletében az UNIVERZÁL BESZERZ Kft., mint ajánlatkér által „Az Univerzál Beszerz
Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyban indított Kbt. Második Része
szerinti nyílt eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelv iratok
felel s fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes
mértékben megegyezik.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

11. számú melléklet
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL
Alulírott <képvisel

/ meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) az ajánlattev

képviseletében az UNIVERZÁL BESZERZ

Kft., mint ajánlatkér

által „Az Univerzál

Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyban indított Kbt.
Második Része szerinti nyílt eljárásban felel sségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat,
* üzleti titkot nem tartalmaz.
vagy
* annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ának megfelel en, elkülönítetten elhelyezett iratok üzleti
titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.
A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelel en az ajánlathoz indokolást csatoltam, melyben
részletesen alátámasztom, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért
és milyen módon okozna számomra aránytalan sérelmet.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

* A megfelel rész aláhúzandó!
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12. számú melléklet
NYILATKOZAT
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozóan
Alulírott ……………. mint a(z) …………………….. (székhely: ……………………….) ajánlattev ,
„Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyú
közbeszerzési eljárásában nyilatkozattételre jogosult képvisel je,

nyilatkozom,

hogy nyertességem esetén, a teljesítési biztosítékot a megadott határid re a megrendel
rendelkezésére bocsátom.
<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

NYILATKOZAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY EGYEZ

SÉGÉR L

Alulírott <képvisel / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) az ajánlattev
képviseletében „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek
szállítása” tárgyban indított Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárásban felel sségem
tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlatpapír alapú példánya mindenben megegyezik az
elektronikusan becsatolt példánnyal.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)
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NYILATKOZAT JÓTÁLLÁSRÓL
Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult
képvisel je nyilatkozom, hogy „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s
kisgépek szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a megajánlott termékekre cégünk
elfogadja az Ajánlatkér által a közbeszerzési eljárás során el írt jótállási feltételeket.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

NYILATKOZAT MEGAJÁNLOTT TERMÉKEKR

L

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult
képvisel je nyilatkozom, hogy „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s
kisgépek szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a megajánlott termékek ipari
felhasználásra lettek gyártva, alkalmasak a napi rendszeresség , több órán keresztüli
folyamatos használatra.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)
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AJÁNLATKÉR

KBT.

69. § SZERINTI FELSZÓLÍTÁSRA CSATOLANDÓ NYILATKOZATMINTÁK
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A KBT. 69. § SZERINTI FELSZÓLÍTÁSRA CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE
Tartalomjegyzék9
Oldalszám
Ajánlattev igazolásai a kizáró okok vonatkozásában
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti nyilatkozat
Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat folyamatban lév változásbejegyzésre
Ajánlattev (k), illetve alkalmasság igazolásában közrem köd szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására
Ajánlati felhívás III.1.2. pont P1) alpontja alapján, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles benyújtani
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megel
3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételér l szóló
cégszer nyilatkozatát, attól függ en, hogy az ajánlattev mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlattev (k), illetve alkalmasság igazolásában közrem köd szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) igazolásai a m szaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására
Ajánlati felhívás III.1.3. pont M1) alpontja szerint, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelent sebb szállításainak
ismertetése.
Az iratok mellett külön csatolva:
1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza:
a papír alapon benyújtott igazolásokat jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf
fájlformátumban,

9

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerül ajánlat tartalmának megfelel en aktualizálni kell!

2

KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA

Magyarországon letelepedett ajánlattev
Kizáró ok

Igazolás módja

Kbt. 62. § (1) a) –

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet

beleértve az aa)

kizárólag természetes személy gazdasági szerepl köteles igazolni

alponttól az ah)

-, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén

alpontig

közjegyz vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat.

Kbt. 62. § (1) b)

Ajánlatkér ellen rzi.
Ha a gazdasági szerepl az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adóés vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás

Kbt. 62. § (1) c)

Ajánlatkér ellen rzi.

Kbt. 62. § (1) d)

Ajánlatkér ellen rzi.
Ha a gazdasági szerepl nem min sül cégnek, vagy ha az adott szervezet
tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is
jogosult, közjegyz

vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által

hitelesített nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) e)

kizárólag természetes személy gazdasági szerepl köteles igazolni
-, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén
közjegyz vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) f)

Az ajánlatkér

ellen rzi; ha a nem természetes személy gazdasági

szerepl nem min sül cégnek, közjegyz vagy gazdasági, illetve szakmai
kamara által hitelesített nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) g)

Ajánlatkér ellen rzi

Kbt. 62. § (1) h)

Ajánlatkér köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) i) –

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az

beleértve az ia) és

ajánlatkér ellen rzi az eljárás során.

ib) alpontokat is
Kbt. 62. § (1) j)

Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkér ellen rzi
az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az
ajánlatkér köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) k) –

Ajánlatkér ellen rzi.

ka)
Kbt. 62. § (1) k) –

Ajánlattev

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak min sül-e,

kb)

melyet nem jegyeznek szabályozott t zsdén, vagy amelyet szabályozott
zsdén jegyeznek; ha az ajánlattev t vagy részvételre jelentkez t nem
jegyzik szabályozott t zsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus

59

finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepl nek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
Kbt. 62. § (1) k) –

Saját nyilatkozattal arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes

kc)

joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattev ben, illetve
részvételre jelentkez ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ha van ilyen
szervezet, az ajánlattev vagy részvételre jelentkez azt nyilatkozatban
megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (nyilatkozat-minta szerint)

Kbt. 62. § (1) l)

Az ajánlatkér ellen rzi.

Kbt. 62. § (1) m)

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az
ajánlatkér ellen rzi az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) n)

Az ajánlatkér

ellen rzi, ezen felül köteles elfogadni az eljárásban

benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot.
Kbt. 62. § (1) o)

Az ajánlatkér köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) p)

Az ajánlatkér köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) q)

Az ajánlatkér

nem kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét

vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az
ajánlatkér ellen rzi.
Kbt. 62. § (2)

Saját nyilatkozattal (nyilatkozat-minta szerint) - közjegyz vagy
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat
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Nem Magyarországon letelepedett ajánlattev
Kizáró ok
Kbt. 62. § (1) a)

Igazolás módja
A gazdasági szerepl , illetve személy tagállama vagy letelepedése
szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által
kibocsátott

okiratot,

amely

igazolja

az

említett

követelmények

teljesítését.
Kbt. 62. § (1) b)

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása; a kizáró
ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkér is ellen rzi; ha az
ajánlattev , illetve részvételre jelentkez az adatbázisban nem szerepel,
az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes
adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szerepl
Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, úgy a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal err l szóló igazolását.

Kbt. 62. § (1) c)

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása

Kbt. 62. § (1) d)

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása

Kbt. 62. § (1) e)

A gazdasági szerepl , illetve személy tagállama vagy letelepedése
szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által
kibocsátott

okiratot,

amely

igazolja

az

említett

követelmények

teljesítését.
Kbt. 62. § (1) f)

A gazdasági szerepl , illetve személy tagállama vagy letelepedése
szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által
kibocsátott

okiratot,

amely

igazolja

az

említett

követelmények

teljesítését.
Kbt. 62. § (1) g)

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása, továbbá
a Közbeszerzési Dönt bizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan
a kizáró ok hiányát az ajánlatkér

a Hatóság honlapján elérhet

nyilvántartásból ellen rzi;
Kbt. 62. § (1) h)

Ajánlatkér köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Kbt. 62. § (1) i) –

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az

beleértve az ia) és

ajánlatkér ellen rzi az eljárás során.

ib) alpontokat is
Kbt. 62. § (1) j)

Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkér ellen rzi
az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) k) –

Érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóillet ség-igazolás.

ka)
Kbt. 62. § (1) k) –

Ajánlattev

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak min sül-e,

kb)

melyet nem jegyeznek szabályozott t zsdén vagy amelyet szabályozott
zsdén jegyeznek; ha az ajánlattev t, illetve részvételre jelentkez t nem
jegyzik szabályozott t zsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)
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pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepl nek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
Kbt. 62. § (1) k) –

Ajánlattev

nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy

kc)

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattev ben,
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattev azt
nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy
annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. (nyilatkozat-minta szerint)

Kbt. 62. § (1) l)

Az ajánlatkér ellen rzi.

Kbt. 62. § (1) m)

A kizáró ok megvalósulását az ajánlatkér ellen rzi az eljárás során.

Kbt. 62. § (1) n) és

Az ajánlatkér

o)

igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes
európai

nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának

közbeszerzési

Magyarországon

dokumentumba

elkövetett

korábbi

foglalt

jogsértés

nyilatkozatot;

tekintetében

az

ajánlatkér az n) pontban található kizáró ok hiányát a GVH honlapján
található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellen rzi.
Kbt. 62. § (1) p)

Az ajánlatkér

nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának

igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
Kbt. 62. § (1) q)

Az ajánlatkér

nem kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét

vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az
ajánlatkér ellen rzi.
Kbt. 62. § (2)

A gazdasági szerepl , illetve személy tagállama vagy letelepedése
szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által
kibocsátott

okiratot,

amely

igazolja

az

említett

követelmények

teljesítését.
Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), b), c), d) e), f)
a ka) és a (2) bekezdés szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott esetek mindegyikére,- úgy az ajánlatkér
ajánlattev

köteles elfogadni az

eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett

országban, az ajánlattev által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet
el tt tett vagy közjegyz által hitelesített nyilatkozatot.
Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott min sített
ajánlattev k hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra bizonyítja, hogy a gazdasági szerepl nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a min sített
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ajánlattev k elektronikusan elérhet

hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az

Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szerepl

által benyújtott, a

letelepedési helye szerinti elismert ajánlattev k hivatalos listáját vezet szervezett l származó
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkér elfogadni a fenti táblázatokban foglalt egyéb
igazolási módok helyett.
Folyamatban lév

változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattev

vagy részvételre

jelentkez , az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Az ajánlattev , az alkalmasság igazolásában részt vev

alvállalkozó vagy más szervezet

vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a
Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattev a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
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NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS. A) ÉS E) PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OKOK FENN NEM
ÁLLÁSÁRA 10

(közjegyz i vagy kamarai hitelesítéssel)
Alulírott‚ ________________ (név, székhely, vagy lakóhely) természetes személyként ajánlatot
adó gazdasági szerepl e nyilatkozat aláírásával a 321/2015 (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a)
pontjában el írtaknak megfelel en büntet jogi felel sségem tudatában igazolom, hogy velem
szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt kizáró okok,
mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattev , részvételre jelentkez , alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl , aki
a) az alábbi b ncselekmények valamelyikét elkövette, és a b ncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben joger s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el élethez
hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntet Törvénykönyvr l szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntet Törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti b nszervezetben részvétel, ideértve a b ncselekmény b nszervezetben történ
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
tlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
ncselekmények, valamint a Btk. szerinti h tlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, b nsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szerepl személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
ncselekmény;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban b ncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül joger s bírósági ítéletben megállapítást nyert;
Jelen nyilatkozatot az UNIVERZÁL BESZERZ Kft. „Az Univerzál Beszerz Kft. részére
elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az
ajánlat részeként teszem.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

10

Kizárólag természetes személy gazdasági szerepl köteles igazolni
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NYILATKOZAT A KBT. 62. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRA
(közjegyz i vagy kamarai hitelesítéssel)
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre
jogosult képvisel je büntet jogi felel sségem tudatában
nyilatkozom
hogy a(z) ………………………………………………………………………. ajánlattev vel
szemben nem állnak fenn
a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok, mely szerint a gazdasági szerepl akkor sem
lehet ajánlattev , részvételre jelentkez , alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben
a) vezet tisztségvisel je vagy felügyel bizottságának tagja, cégvezet je vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezet vagy
felügyel
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az el bbieknek megfelel
döntéshozatali jogkörrel rendelkez személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott b ncselekmény miatt az elmúlt öt évben joger s ítéletet hoztak és a
büntetett el élethez f
hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott b ncselekmény miatt a joger s ítéletet az elmúlt
öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott b ncselekmény kapcsán az elítélt büntetett el élethez
hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges id n belül - olyan személlyel szemben
hozták, aki a b ncselekmény elkövetésekor a gazdasági szerepl vezet tisztségvisel je vagy
felügyel bizottságának tagja, cégvezet je vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja,
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezet vagy felügyel szervének tagja, illetve az
el bbieknek megfelel döntéshozatali jogkörrel rendelkez személy volt.
Jelen nyilatkozatot az UNIVERZÁL BESZERZ Kft. „Az Univerzál Beszerz Kft. részére
elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az
ajánlat részeként teszem.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)
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NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJÁRA A 321/2015. (X. 30.)
KORMÁNYRENDELET 8. § I) PONT IB) ALPONTJA ÉS A 10. § G) PONT GB) ALPONTJÁBAN FOGLALTAK
SZERINT 11

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre
jogosult képvisel je büntet jogi felel sségem tudatában
nyilatkozom
hogy a(z) ………………………………………………………………………. ajánlattev vel
szemben nem állnak fenn
a Közbeszerzési törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaiban foglalt kizáró okok,
mely szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattev olyan gazdasági szerepl , aki
olyan szabályozott t zsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.
Erre tekintettel nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak min sül, melyet
nem jegyeznek szabályozott t zsdén vagy
amelyet szabályozott t zsdén jegyeznek.
(A megfelel állítás elé a jelöl négyzetbe x-et kell tenni)
Ha az ajánlattev t nem jegyzik szabályozott t zsdén, akkor az alábbiak kitöltése is
szükséges:
Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott t zsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjában
foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és
állandó lakóhelye az alábbi:12
Tényleges tulajdonos cégkivonatban
szerepl neve

Tényleges tulajdonos cégkivonatban
szerepl címe

vagy
Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott t zsdén, így nyilatkozunk, hogy a gazdasági
szerepl nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa.13

11

Közös ajánlat esetén minden közös ajánlattev nek nyilatkoznia kell.

12

Megfelel nyilatkozatot aláhúzással kérjük jelölni, amennyiben van tényleges tulajdonos a táblázat kitöltése is
szükséges
13
Megfelel nyilatkozatot aláhúzással kérjük jelölni, amennyiben van tényleges tulajdonos a táblázat kitöltése is
szükséges
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Jelen nyilatkozatot az UNIVERZÁL BESZERZ Kft. „Az Univerzál Beszerz Kft. részére
elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban,
az ajánlat részeként teszem.
<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/ JOGOSULTAK , VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)
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AJÁNLATTEV

KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTRA VONATKOZÓAN
321/2015. (X. 30.) KORMÁNYRENDELET 8. § IC) PONTJA SZERINT

NYILATKOZATA A
A

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult
képvisel je „Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek
szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
az ajánlattev ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25% -os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az
alábbiakban nevezzük meg:
Név:
Székhely (cím):
Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek)
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott
kizáró feltételek nem állnak fenn.
vagy
nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely az ajánlattev ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25% -os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
Jelen nyilatkozatot az UNIVERZÁL BESZERZ Kft. „Az Univerzál Beszerz Kft. részére
elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban,
az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/ JOGOSULTAK , VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

68

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁNAK IGAZOLÁSI MÓDJÁRÓL A NEM MAGYARORSZÁGI
LETELEPEDÉS

AJÁNLATTEV

RÉSZÉR L14

Alulírott nyilatkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország: ……….…………………(ország
megnevezése) jogrendszerében Kbt. 62. § (1) bek. a)-i) pontban, a k) pont ka) alpontjában,
valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolására a
321/2015. (X.30.) Korm. r. 10. § szerinti alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a
mellettük (pontonként) megnevezett bíróság, hatóságok bocsátják ki:
Kizáró ok:

Igazolás megnevezése:

Az
igazolást
kibocsátó
szervezet, hatóság neve, címe:

Kbt. 62. § (1) bek. a) pont
Kbt. 62. § (1) bek. b) pont
Kbt. 62. § (1) bek. c) pont
Kbt. 62. § (1) bek. d) pont
Kbt. 62. § (1) bek. e) pont
Kbt. 62. § (1) bek. f) pont
Kbt. 62. § (1) bek. g) pont
Kbt. 62. § (1) bek. h) pont
Kbt. 62. § (1) bek. i) pont
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont
ka) alpont
Kbt. Kbt. 62. § (2) bek.
Jelen nyilatkozatot az UNIVERZÁL BESZERZ Kft. „Az Univerzál Beszerz Kft. részére
elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az
ajánlat részeként teszem.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/ JOGOSULTAK , VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

14
Ezt a nyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 10. § el írásainak megfelel en kell kitölteni!
Ezt a nyilatkozatot, és a kapcsolódó okmányokat a nem magyarországi letelepedés ajánlattev re,
illet leg közös ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattev re vonatkozóan külön-külön csatolni kell.
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NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult
képvisel je „Az Univerzál Beszerz

Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek

szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi
kötelezettségem alapján kijelentem, hogy a cégnek van/nincs15 változásbejegyzési eljárása
folyamatban.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA

JOGOSULT/ JOGOSULTAK , VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

15

A megfelel válasz aláhúzandó.
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NYILATKOZAT NETTÓ ÁRBEVÉTELR L
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak
megfelel en)
„Az Univerzál Beszerz Kft. részére elektromos és leveg s kisgépek szállítása”
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattev / közös ajánlattev / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése16) ………………………. (ajánlattev / közös
ajánlattev
/ kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye17) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megel
három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben társaságunk közbeszerzés tárgyából (az 1-3. rész
esetén új elektromos és leveg s kisgépek adásvétele és szállítása) származó árbevétele az
alábbiak szerint alakult:
P1) alkalmassági
feltétel

…. év (nettó
Ft)

…. év (nettó
Ft)

... év (nettó
Ft)

Összesen
(nettó Ft)

közbeszerzés tárgyából
származó (új elektromos
és
leveg s
kisgépek
adásvétele és szállítása)
- általános forgalmi adó
nélkül
számított
árbevétel
Jelen nyilatkozatot az UNIVERZÁL BESZERZ Kft. „Az Univerzál Beszerz Kft. részére
elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban,
az ajánlat részeként teszem.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/ JOGOSULTAK , VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

16
17

Nem kívánt rész törlend !
Nem kívánt rész törlend !
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NYILATKOZAT A REFERENCIÁRÓL
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattev / közös ajánlattev / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése18) ………………………. (ajánlattev / közös
ajánlattev
/ kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye19) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelel en nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 (három) évben összesen végzett referenciamunká(i)nk az alábbi(ak) volt(ak):
Alkalmatlan Ajánlattev a szerz dés teljesítésére, ha nem rendelkezik az Eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett,
- az 1. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 120 db,
- a 2. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 151 db,
- a 3. rész vonatkozásában összesen legalább 1db , összesen legalább 104 db
közbeszerzés tárgya szerinti, szerz désszer en teljesített referenciával.
Közbeszerzés tárgyán új elektromos és leveg s kisgépek adásvételét és szállítását
kell érteni.
Egy referencia több rész vonatkozásában is bemutatható.
árubeszerzés tárgya
teljesítés ideje (kezdés és befejezés (év, hó, nap))
az ellenszolgáltatás nettó összege és leszállított
darabszám
a szerz dést köt
másik fél megnevezése,
valamint a részér l információt adó személy neve
és telefonszáma,
A referencia akkor tekinthet az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
3 éven belül megvalósítottnak, ha a szerz désszer teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel
id pontja, erre az id szakra esik.
Jelen nyilatkozatot az UNIVERZÁL BESZERZ Kft. „Az Univerzál Beszerz Kft. részére
elektromos és leveg s kisgépek szállítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban,
az ajánlat részeként teszem.
<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER

ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/ JOGOSULTAK , VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

18 Nem
19 Nem

kívánt rész törlend !
kívánt rész törlend !
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Referenciaigazolás
(minta)

20

Alulírott ……….... mint a ……………21 cégjegyzésre jogosult képvisel je nyilatkozom, hogy
társaságunk és a(z)……………22 között szerz dés jött létre.
A szerz dés tárgya23:
A leszállított darabszám:
A szerz dés teljesítésének ideje (kezdés és befejezési határid (év, hónap, nap)):
A referenciaigazolást kiadó neve, elérhet sége (telefonszáma):
Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..24 a teljesítést az
el írásoknak és a szerz désnek megfelel en látta el.
Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki.
Kelt:
………………………………
cégszer aláírás

20 Kötelez : A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdései alapján a Kbt. Második Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban – jelen eljárás – az ajánlattev nyilatkozatával vagy a szerz dést köt másik
fél által adott igazolással kell igazolni az alkalmasságot.
21 Referenciát adó cég neve és székhelye
22 Ajánlattev cég neve és székhelye
23 A szerz dés tárgyát úgy kell megadni, hogy abból egyértelm en kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek
történ megfelelés, vagyis a szerz dés tárgyának megjelölése tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az adott
alkalmassági feltétel kötelez en el ír.
24 Ajánlattev cég neve
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