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Simon István egyéni vállalkozó 
8151 Szabadbattyán, Széchenyi utca 19. 

 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS  
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 
a „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” 

 
tárgyú  

 
a Kbt. 81. § szerinti nyílt (feltételes)1 közbeszerzési eljáráshoz 

 
 

2017. 
 

A felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat a 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (4) 
bekezdése alapján ellenjegyzem: 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján 
került megindításra, mivel ajánlatkérő a tárgyi projekt tekintetében támogatási kérelmet nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) 
bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 
elfogadását ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 
Ajánlatkérő a támogatási igény (támogatási kérelemben) meghatározott összegben történő elfogadását a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. 
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1. KÖTET 
 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 
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Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 
 

Ajánlati felhívás 
2014/24/EU irányelv 

 
I. szakasz: Ajánlatkérő 
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név:  
Simon István egyéni vállalkozó 

Nemzeti azonosító szám:2 
AK24740 

Postai cím: Széchenyi utca 19. 
Város: Szabadbattyán 
 

NUTS-kód: 
HU-211 
 

Postai 
irányítószám: 
8151 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 
Klér Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Telefon: +36 22363334 

E-mail: klerzoltan@simonceg.hu Fax: +36 22363334 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.simonceg.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) www.simonceg.hu 
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I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg 
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti 
közbeszerzési jogszabály 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda 
 
I.3) Kommunikáció 
 

 A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhető a következő címen: (URL) www.simonceg.hu 

 A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a 
következő helyről érhető el: (URL) 
További információ a következő címen szerezhető be 

 a fenti említett cím 
 másik cím (adjon meg másik címet) 

Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda 
1104 Budapest, Sörgyár utca 84. 2. lph. II/10. 
Fax: +36 17001747       
E-mail: iroda@drkatay.hu 
Dr. Mrovcza Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00752 
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikusan (URL) 
 a fent említett címre 
 a következő címre (adjon meg másik címet) 

Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda 
1104 Budapest, Sörgyár utca 84. 2. lph. II/10. 
Fax: +36 17001747       
E-mail: iroda@drkatay.hu 
Dr. Mrovcza Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00752 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, 
amelyek nem általánosan hozzáférhetőek. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, 
teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek a következő címen: (URL) 

 

 
I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 
szövetségi hatóság, valamint regionális 
vagy helyi részlegeik 
 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
 Regionális vagy helyi hatóság 

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
 Közjogi intézmény 
 Európai intézmény/ügynökség vagy 
nemzetközi szervezet 
 Egyéb típus: Támogatott szervezet 

 
I.5) Fő tevékenység 

 Általános közszolgáltatások 
 Honvédelem 
 Közrend és biztonság 
 Környezetvédelem 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Szociális védelem 
 Szabadidő, kultúra és vallás 
 Oktatás 
 Egyéb tevékenység: Gyártás és 

kereskedelem 
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II. szakasz: Tárgy 
II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés:  
Adásvételi szerződés szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység 
beszerzésére 

Hivatkozási szám:2 

 

II.1.2) Fő CPV-kód: 
42994200-2 Gépek műanyag megmunkálására 

Kiegészítő CPV-kód:1,2 

 
II.1.3) A szerződés típusa 

 Építési beruházás                                     
 Árubeszerzés                              
 Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: 
Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése 
II.1.5) Becsült érték vagy nagyságrend2 
Érték áfa nélkül:  1  Pénznem: HUF 
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszere teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke vagy volumene) 
II.1.6) Részekre vonatkozó információk: 
A beszerzés részekből áll ………  igen                                     nem 
Ajánlatok  valamennyi részre     legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:    
csak egy részre nyújtjatók be 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma 
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok 

kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 
 
II.2) Meghatározás1 
 
II.2.1) Elnevezés:2 

Adásvételi szerződés szilikon fröccsöntőgép és 
adagolóegység beszerzésére 

Rész száma:2 

II.2.2) További CPV-kód(ok)2 
Fő CPV-kód:1 

42994200-2 Gépek műanyag megmunkálására 

Kiegészítő CPV-kód:1,2 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód1        HU-211 
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 
 
1 db szilikon fröccsöntőgép adagolóegységgel 
Műszaki követelmények 
 
Vizsgált paraméter Követelmény 

Záróerő min. 50 t 
Gép működtetés Hidraulikus, vagy elektromos meghajtású 
kidobó erő  min. 35 kN 
kidobó út  min. 100 mm 
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Oszlop távolság  horizontális irányban min. 450 mm 
vertikális irányban min. 360 mm 
vagy oszlop nélküli  

felfogó lapok EUROMAP 2 szerinti 
Központosító tárcsa ø 125 mm 
Felfogó lap min. távolsága 200 mm 
Felfogó lap max. távolsága 850 mm 
Nyitásí út max.  min. 250 mm 
Szerszám magasság max.  min. 290 mm 
Vákuum szivattyú  25m3/h 
Vákuum felügyelet  gépvezérlésen keresztül 
Szerszám fűtés min. 8 szabályzó kör 2 kW/kör 
Szerszám fűtés elhelyezése mindkét lapon vagy a burkolaton 
QS váltó standard vagy feltapadás mentes 
Hibakijelzés akusztikusan, 3 színű lámpával 
Aljzat 2 db 230V Schuko 16A  + 2 db 400V Schuko 16A 
Átfolyás szabályzó 6 szoros, 10 l/min vagy 6 szabad kör 
Lövéstömeg: 2,5gr-22gr 
szerinti csiga-henger 

min 20 – max 25 mm ø csiga-henger 

zárófuvóka kialakítása Pneumatikus, hidraulikus, vagy rugós  
adagoló szivattyú elektromos meghajtású 
Szállítási mennyiség max. 1500gr/min 
Adagoló egység A+B 
komponenshez 

LSR 20 ELA  20 literes 

LSR csomag / Csatlakozó 
csomag  

Hűtött kivitel, nyomás mentesítés golyósszeleppel, 
nyomásszabályzó szelep, állvány, statikus mixer hűtött,  
keverőfej az A+B komponenshez.  

Színezék adagoló Szelep elektro pneumatikus folyadék adagolós 1 literes 
tartállyal 

Gépburkolat  felül nyitott 
tanúsítvány  CE 
Magyar munkavédelmi 
szabályoknak való megfelelés 

A megajánlott terméknek meg kell felelnie a magyar 
munkavédelmi előírásoknak (piktogramok, magyar 
nyelvű figyelmeztetések, feliratok) 

Szállítási idő max 20 hét 
Jótállás 12 hónap (nem kopó alkatrészekre) 
Szerviz kiszállási idő  max. 24 óra 
Tesztelési lehetőség Tesztelési lehetőség biztosítása a gépgyártó 

telephelyén 
gépátvétel / üzembe helyezés Vevő telephelyén 
oktatás 8 fő részére 2 x 8 óra 

 
Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás 
időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség 
elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos 
karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű 
teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő 
szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, 
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beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és 
járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő 
kezelőszemélyzetének a betanítását (8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű 
használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, 
karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági 
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 
folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető 
meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. 
 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az 
igények és követelmények meghatározása) 
II.2.5) Értékelési szempontok: 

 Az alábbiakban megadott szempontok 
 Minőségi kritérium –  

    
Részszempont Súlyszám 

2.  A szilikon fröccsöntőgép műszaki paraméterei  25  
2.1. Szerszám lap méret 670 mm x 600 mm 
(IGEN/NEM) 

3  

2.2. Oszlop nélküli technológia (IGEN/NEM) 6  
2.3. Felfogólap magassága a középponttól nem 
nagyobb, mint 300 mm (IGEN/NEM) 

6  

2.4. QS váltó: feltapadás mentes kivitel  (IGEN/NEM) 5  
2.5.  Térfogat szórás kiegyenlítés IQ weight kontrollal 
(IGEN/NEM)  

4  

2.6. A megajánlott gép távoli karbantartása interneten 
keresztül is lehetséges (IGEN/NEM) 

1 

3. Szerviz kiszállási idő   5 
 Költség kritérium –  
 Ár –  

Részszempont Súlyszám 
1. Teljes nettó ajánlati ár (Ft) 70  

 
 Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban kerül meghatározásra 
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend 
Érték áfa nélkül: 1            Pénznem: HUF 
(Keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális 
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer 
időtartama: 
Az időtartam hónapban           vagy    Munkanapokban kifejezett időtartam: 100 
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vagy   
Kezdés: //  
Befejezés: // 
A szerződés meghosszabbítható  igen      nem           
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével): 
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 
vagy Tervezett minimum / Maximális szám: 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 
Elfogadható változatok  igen      nem 
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen      nem                  Opciók ismertetése: 
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak 
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos   igen      nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma:  
GINOP-1.2.1-16-2017-00743  
II.2.14) További információk: 

1. A tárgyi közbeszerzési eljárásban 1 db szilikon fröccsöntőgép és a hozzá tartozó 
adagolóegység beszerzése tröténik meg. A gép és a hozzá tartozó adagoló egység 
egymáshoz szorosan kapcsolódó felhasználása, továbbá az azonos forgalmazói kör 
miatt a részekre bontás sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem indokolt.  

2. A II.1.5.) és a II.2.6) pont technikai okok miatt kerültek kitöltésre, ajánlatkérő a 
becsült értéket nem kívánja megjelölni. 

3. A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai 
okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől 
számított 20 hét. 

 
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 
III.1) Részvételi feltételek 
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai 
tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 
vonatkozó előírásokat is 
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése  
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a 
kizáró ok az eljárás során következik be. 
A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító 
szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével 
köteles igazolni az alábbiak szerint: 
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő - adott esetben a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az 
EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által 



 9

aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell 
benyújtani. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés a), c)-e), g-q) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá 
esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják 
megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy 
bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős 
határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett 
intézkedéseket rövid leírását a formanyomtatványon feltüntetni. A hivatkozott jogerős 
határozatot csatolni kell. 
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság 
igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, ezen adatbázisok 
elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles 
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia. 
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az EEKD vonatkozásában hiánypótlási 
felhívást, felvilágosítástkérést küldhet ki. 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont 
szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági 
követelmények 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében foglalt igazolására. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek 
megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken 
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt 
követelményeknek. 
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést 
követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen 
kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. 
A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál 
nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.  
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 
 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1  
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági 
szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely 
alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának 
(„az összes kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése. 
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Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is 
figyelemmel. 
 
P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az 
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónap során vezetett 
valamennyi pénzforgalmi számlájára (értve ez alatt a vizsgált időszakon belül bármilyen 
időtartamban élő, de azóta már megszűnt számlákat is) vonatkozó, az ajánlati felhívás 
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatát az alábbi tartalommal: 
- a vezetett számla száma,  
- számlanyitás dátuma, 
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 
volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás. 
  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):2 

 
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének 
nyilatkozata szerint a számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 
24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő. 
 
Sorba állítás fogalmán ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi 
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti. 
 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 
 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.  
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági 
szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely 
alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának 
(„az összes kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése. 
 
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is 
figyelemmel. 
 
M/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szállításaira vonatkozó 
igazolást vagy nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § alapján, az alábbi 
tartalommal: 

 a teljesítés ideje, (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum 
megadásával); 

 a szerződést kötő másik fél megjelölése (név/cím/kapcsolattartó neve, elérhetősége)  
 a szállítás tárgya, mennyisége, (olyan részletezettséggel, amely alapján az 
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alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható); 
 az ellenszolgáltatás nettó összege forintban;  
 arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 
 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül 
megkezdett szállításokat veszi figyelembe. 

 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi 
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként 
teljesített, abban az esetben az ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, 
amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt 
alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. 
A teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban meg kell adni a saját teljesítés mértékét 
százalékban vagy forintban! 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):2  
 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított 3 évben (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 3. év 
hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik összesen legalább nettó 20 000 000 
Ft összértékű, a közbeszerzés tárgya szerinti  szilikon fröccsöntőgép szállítására vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített referenciával. 
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek 
célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 
 
 
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2 
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 
szolgáltatási szerződések esetében) 

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 
      A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:  
 
Jótállás: 12 hó (átadás-átvételtől) 
Késedelemi kötbér: n. ajánlati ár 0,5%/naptári nap. Max. a n. ajánlati ár 15 %-a (30 naptári 
nap), ezt követően a Vevő jogosult a szerződéstől elállni ill. azt felmondani. 
Meghiúsulási kötbér: n. ajánlati ár 30%-a.  
Hibás teljesítési kötbér: 50.000,-Ft/alk. 
jogszabályok: 2015. évi CXLIII. tv./ 2013. évi V. tv./2007. évi CXXVII. tv./2011. évi 
CXCV. tv./ 2003. évi XCII. tv. 36/A. §. 
Fizetési feltételek: 

 EU támogatás/utófinanszírozás. 
 pénznem: HUF 
 előleg: - 
 számlázás: 1 db végszámla 
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 igazolt teljesítést követően, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek.és a Kbt. 135. § (1), és (5) 
bek. vonatkozó szabályai szerint átutalással. 

 
Részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet 
alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8) bekezdéseire. 
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek 
nevét és szakképzettségét 
 
IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 
IV.1.1) Az eljárás fajtája 

 Nyílt eljárás 
 Gyorsított eljárás 

           Indokolás:  
 Meghívásos eljárás 
 Gyorsított eljárás 

           Indokolás: 
 Tárgyalásos eljárás 
 Gyorsított eljárás 

           Indokolás: 
 Versenypárbeszéd 
 Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó 
információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

          A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:2 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ 

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, 
tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda 
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről: 
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik     igen           
nem 
 
IV.2) Adminisztratív információk 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:___/S___-_______ 
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 
Dátum: 08/09/2017        Helyi idő: 10:00 
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 
megküldésének becsült dátuma4 
Dátum: (nn/hh/éééé) 
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések 
benyújthatók: HU1 
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé) 
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 08/09/2017        Helyi idő: 10:00        
Hely: Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda 
1104 Budapest, Sörgyár utca 84. 2. lph. II/10. 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az 
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. A 
bontási eljárás a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. 
 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 
A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen           nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:2 

 
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
 A fizetés elektronikus úton történik 

 
VI.3) További információk:2  
1.) Alternatív ajánlat nem tehető. 
 
2.) Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 
3.) Ajánlat benyújtása: Kbt. 68. § (2) bek+2 db másolat(CD/DVD) *.pdf formátum, magyar 
nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 66. § (4) és (6) 
bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. 
 
4.) Az ajánlati biztosíték: 700.000.- HUF. Ak számlasz: OTP Bank Nyrt.: 11736006-
20204684. Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. A 
közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. A 
biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az ajánlati kötöttségnek bármelyik 
közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén (Kbt. 54. § (4) bekezdésére tekintettel 
abban az esetben, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, 
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vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, vagy az ajánlattevő 
az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem 
megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül) a 
biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 54. § (4)-(7) 
bekezdése szerint történik. 
 
5.) A Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlati kötöttség minimális 
időtartamát 60 napban [a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében a felhívás 
IV.2.6) pontjában 2 hónapban] határozza meg. 
 
6.) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása: NEM. 
 
7.) A Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak alkalmazása: IGEN 
- Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó 
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak a legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő, és (adott esetben) a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - 
tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség 
esetén a 72. § szerinti eljárást. 
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb és (adott esetben) az azt követő egy legkedvezőbb ajánlattevő 
tekintetében végzi el a bírálatot. 
 
8.) A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
9.) Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás a Kbt. 53. 
§ (6) bekezdése alapján került megindításra, mivel ajánlatkérő a tárgyi projekt tekintetében 
támogatási kérelmet nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló 
igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ajánlatkérő 
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 
Ajánlatkérő a támogatási igény (támogatási kérelemben) meghatározott összegben történő 
elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését 
felfüggesztő feltételként is kiköti. 
 
10.) Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1 
pont, felső határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. 
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb 
ár-érték arány szempont alapján bírálja el. 
1. Teljes nettó ajánlati ár (Ft): Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az 
alábbi képlet alapján történik: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. ba)  alpont szerinti relatív értékelési módszer, a 
"fordított arányosítás" módszere: Alegjobb/Avizsgált * (10-1) + 1. 
2. A szilikon fröccsöntőgép műszaki paraméterei: A 2. értékelési részszemponton belül 
valamennyi alszempont tekintetében a pontszámok megállapítása az alábbiak szerint történik: 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 
melléklet B.1. szerinti abszolút értékelési módszer, a „pontozás”. Az egyes ajánlattevői 
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vállalásokhoz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pontérték társul 
3. Szerviz kiszállási idő: A 3. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás 
részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a 
legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső 
ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok 
a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot. A 3. 
részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 
melléklet A.1.a) pontja szerinti arányosítási módszer: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb/ 
(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
11.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. A 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 
Postai cím: Riadó u. 5. 
Város: Budapest 
 

Postai irányítószám: 
1026 

Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 
Internetcím: (URL) 
http://www.kozbeszerzes.hu/ 

Fax: +36 18828593 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv2 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város: Postai irányítószám: Ország: 
E-mail:  Telefon: 
Internetcím: (URL) Fax: 
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 
148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák. 
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő 
szervtől szerezhető be2 
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 
Postai cím: Riadó u. 5. 
Város: Budapest Postai irányítószám: 

1026 
Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 
Internetcím: (URL): 
http://www.kozbeszerzes.hu/ 

Fax: +36 18828593 

 
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 27/07/2017 
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Simon István egyéni vállalkozó 
8151 Szabadbattyán, Széchenyi utca 19. 

 
 
 
 
 

 
 

 
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

1.1. Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az ajánlattevőket az ajánlati felhívásban és az 
útmutatóban  (közbeszerzési dokumentumok) részletezett árubeszerzés tekintetében. Az 
ajánlat kizárólag a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett áruk beszerzésére 
vonatkozóan adható be. Az útmutató nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban 
foglaltakat, az útmutató az ajánlati felhívással együtt kezelendő. 
 

1.2. Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a közbeszerzési 
dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. 
Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:  

 ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

 ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a 
közbeszerzési dokumentumokban megadott minden követelménynek. 

 
1.3. Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő költséget.  
 
1.4. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmasan kell 

kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve 
ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára az eljárás egy 
részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és 
jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat. 

 
1.5. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet 

másra felhasználni, mint az abban leírt árubeszerzés megvalósítása céljára. 
 
1.6. Pénzforrások, szerződéskötési jogosultság 

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés 
megkötésére vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, ugynakkor felhívja a figyelmet arra, 
hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján került megindításra, mivel ajánlatkérő a 
tárgyi projekt tekintetében támogatási kérelmet nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bekezdése 
alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb 
összegben történő elfogadását ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az 
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 
Ajánlatkérő a támogatási igény (támogatási kérelemben) meghatározott összegben történő 
elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba 
lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. 
 

1.7.  A közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
Lásd: 3. kötet 
 

1.8.  A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 
 
Jótállás: 
Eladó az átadás-átvételétől számított 12 hónap teljes körű – mindennemű gyártóművi 
megkötés nélküli - jótállás vállalására köteles a nem kopó alkatrészek tekintetében. A 
jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. A jótállás 
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időtartamának lejártát követően a Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén a Ptk. 
előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. 
 
A szerződést megerősítő biztosítékok: 
A 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint nyertes 
Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 
szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Vállalkozó 
mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 
Késedelem esetére kikötött kötbér: 
Eladó az olyan okból előálló késedelem esetére, amelyért felelős  késedelmi kötbér 
megfizetésére köteles Vevő részére. Mértéke a teljes nettó ajánlati ár 0,5%/naptári nap. A 
késedelmi kötbér maximum 30 naptári napig kerül felszámításra (maximuma a teljes nettó 
ajánlati ár 15 %-a), ezt követően a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú 
jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától a Vevő külön felszólítása 
nélkül azonnal esedékes. 
Vevő a késedelmi kötbér összegét jogosult az Eladó által kiállított számlába beszámítani a 
Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem 
nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a késedelmi kötbér alapján esedékes összeget az 
Eladó köteles 10 napon belül a Vevőnek átutalni. 
 
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: 
Eladó az olyan okból történő meghiúsulás esetére, amelyért felelős  (teljesítés jogos ok 
nélküli megtagadása, vagy Vevő szankciós elállása vagy felmondása Eladó 
szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában 
Eladó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles. Mértéke a teljes nettó ajánlati ár 30%-a. Az esedékes összeget az Eladó köteles 10 
napon belül a Vevőnek átutalni. 
A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának 
pillanatától a Vevő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. 
 
Hibás teljesítési kötbér:  
Eladó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért 
felelős  a 3. értékelési részszempontra (szerviz kiszállási idő) tett vállalását a teljesítés 
során megszegi. A hibás teljesítési kötbér mértéke alkalmanként 50.000,-Ft. 
A hibás teljesítési kötbér összege a szerviz kiszállási időre tett vállalás túllépése 
pillanatától a Vevő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. 
Vevő a kötbér összegét jogosult az Eladó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. 
§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem 
nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a kötbér alapján esedékes összeget az Eladó 
köteles 10 napon belül a Vevőnek átutalni. 
 
Vevő valamennyi kötbértípus esetén jogosult a kötbért meghaladó kárát és a 
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesíteni. 
A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos 
előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 
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Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  
A finanszírozás európai uniós támogatásból történik. A finanszírozás formája 
utófinanszírozás. 
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a lent hivatkozott főbb 
jogszabályok szerint kerülnek kiegyenlítésre:  

 2015. évi CXLIII. törvény, 
 2013. évi V. törvény,  
 2007. évi CXXVII. törvény, 
 2011. évi CXCV. törvény, 
 2003. évi XCII. törvény. 36/A. §. 
 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet. 

 
A jelen közbeszerzés tárgyát képező szerződés ellenszolgáltatása összegének (azaz a 
nyertes ajánlattevő ajánlati árának) kellő fedezetet kell biztosítania a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban 
felmerülő valamennyi költség tekintetében. 
 
Konkrét fizetési feltételek: 
• Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések, az elszámolás pénzneme: HUF 
• A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak. 
• Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget előlegszámla benyújtására.  
• Nyertes ajánlattevő egy darab végszámla benyújtására jogosult. A végszámla a 

szerződés tárgyát képező gép(ek) leszállításának szerződésszerű és ajánlatkérő 
által igazolt teljesítését követően állítható ki. 

• Az ellenszolgáltatás a szerződésszerű és az ajánlatkérő által igazolt teljesítést 
követően, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. és a Kbt. 135. § (1) és  (5) bek. vonatkozó 
szabályai szerint átutalással kerül megfizetésre. 

• A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. 

 
Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos 
követelmények:  
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös 
ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8) 
bekezdéseire. 
 

1.9.  További információk 
1.) Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy 
a közbeszerzési dokumentációt az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában 
meghatározott címen elérő gazdasági szereplők személyét megismerhesse, ezen 
gazdasági szereplők az elérést követően haladéktalanul kötelesek az alábbiakban 
részletezett adatokat és információkat az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani: 
- az ajánlattevő neve és székhelye 
- az ajánlattevő levelezési címe 
- az ajánlattevő elektronikus levélcíme, telefon és faxszáma 
- az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény azonosító száma 
- a kapcsolattartó neve, telefonos és elektronikus elérhetősége. 
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Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a 
közbeszerzési dokumentáció - az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában meghatározott 
címen legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó által 
- történő igazolt elérése, az elérést igazoló dokumentumot az ajánlathoz is csatolni 
szükséges. 
 
2.) Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja. 
Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az 
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, 
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 
3.) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa, a pontozás módszerének meghatározása: 
Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1 
pont, felső határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. 
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a 
legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el. 

 
Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése 

Részszempont Súlyszám Értékelési módszer  
1. Teljes nettó ajánlati 
ár (Ft) 

70  A „Teljes nettó ajánlati árat (Ft)” egy egész 
számadattal kifejezve, forintban kell megadni, 
mely a szilikon fröccsöntőgép és az adagoló 
egység együttes árát tartalmazza. 
Ajánlattevőnek az ajánlata részeként a 
közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre 
bocsátott „szakmai ajánlat és ártáblázat” rovatait 
is teljes körűen ki kell töltenie. A „szakmai 
ajánlat és ártáblázat”  kitöltésével kell megadni 
a beszerzés árait részletesen, tételesen. A 
„szakmai ajánlat és ártáblázat” kitöltésével 
megadott és a „felolvasólap” kitöltésével 
megadott ajánlati árak nem lehetnek egymásnak 
ellentmondó értékek, és szerződéses 
kötelezettséget jelentenek. 
Az ajánlattevő által megadott ajánlati ár 
meghatározása oly módon történjen, hogy az ár 
tartalmazza az ajánlati dokumentációban előírt 
műszaki tartalomnak és egyéb 
feltételrendszernek megfelelő árunak a szállítási 
címen (a teljesítés helyén) történő hiánytalan és 
hibátlan átadásához szükséges valamennyi 
felmerülő költséget, a teljes árubeszerzés 
maradéktalan megvalósításához szükséges 
ellenértéket. 
Ajánlatkérő számára a teljes nettó ajánlati árat 
illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
Az 1. részszempont esetén Ajánlatkérő az 
ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 
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szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között 
értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az 
értékelési pontszám maximumát adja. A többi 
ajánlat részszempont szerinti pontszáma a 
legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított 
arányosság szerint kerül megállapításra. 
Az 1. részszempont esetében a pontszámok 
megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 
147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 
melléklet A.1. ba)  alpont szerinti relatív 
értékelési módszer, a "fordított arányosítás" 
módszere: 
 
Alegjobb/Avizsgált * (10-1) + 1. 

2. A szilikon 
fröccsöntőgép 
műszaki paraméterei 

 25  A 2. értékelési részszemponton belül 
valamennyi alszempont tekintetében a 
pontszámok megállapítása az alábbiak szerint 
történik: Közbeszerzési Hatóság útmutatója a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. 
számú melléklet B.1. szerinti abszolút 
értékelési módszer, a „pontozás” 
Az értékelési szempontokra tett megajánlásokat 
ajánlatkérő a 8. SZ. MINŐSÍTÉSI 
FORMANYOMTATVÁNY „Szakmai ajánlat 
és ártáblázat” adataival egybeveti. A „szakmai 
ajánlat és ártáblázat” kitöltésével megadott és a 
„felolvasólap” kitöltésével megadott adatok nem 
lehetnek egymásnak ellentmondóak, és 
szerződéses kötelezettséget jelentenek. 
Az egyes ajánlattevői vállalásokhoz az 
alábbiakban meghatározott pontérték társul: 

2.1. Szerszám lap 
méret 670 mm x 600 
mm (IGEN/NEM) 

3  Ajánlatkérő ebben a részszempontban azt 
kívánja vizsgálni, hogy a megajánlott gép 
ajánlatkérő meglévő eszközparkjához 
(szerszám-robot) illeszthető-e. A megfelelés 
akkor állapítható meg, ha a részszempont 
megjelölésénél feltüntetett 670 mm x 600 mm 
méretnek megfelel a megajánlott termék. 
A pontkiosztás az alábbiak szerint történik: 
NEM válasz esetén: 1 pont 
IGEN válasz esetén: 10 pont 

2.2. Oszlop nélküli 
technológia 
(IGEN/NEM) 

6  Ajánlatkérő ebben a részszempontban azt 
kívánja vizsgálni, hogy a megajánlott gép oszlop 
nélküli technológiával rendelkezi-e. 
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A pontkiosztás az alábbiak szerint történik: 
NEM válasz esetén: 1 pont 
IGEN válasz esetén: 10 pont 

2.3. Felfogólap 
magassága a 
középponttól nem 
nagyobb, mint 300 
mm (IGEN/NEM) 

6  Ajánlatkérő ebben a részszempontban azt 
kívánja vizsgálni, hogy a megajánlott gép 
ajánlatkérő meglévő eszközparkjához 
(szerszám-robot) illeszthető-e. 
A pontkiosztás az alábbiak szerint történik: 
NEM válasz esetén: 1 pont 
IGEN válasz esetén: 10 pont 

2.4. QS váltó: 
feltapadás mentes 
kivitel  (IGEN/NEM) 

5  Ajánlatkérő ebben a részszempontban azt 
kívánja vizsgálni, hogy a megajánlott gép 
feltapadásmentes kivitellű QS váltóval 
rendelkezi-e. 
A pontkiosztás az alábbiak szerint történik: 
NEM válasz esetén: 1 pont 
IGEN válasz esetén: 10 pont 

2.5.  Térfogat szórás 
kiegyenlítés IQ weight 
kontrollal 
(IGEN/NEM) 

4  Ajánlatkérő ebben a részszempontban azt 
kívánja vizsgálni, hogy a megajánlott gép 
esetében a térfogat szórás kiegyenlítés IQ 
weight kontroll technológiával történik-e. 
A pontkiosztás az alábbiak szerint történik: 
NEM válasz esetén: 1 pont 
IGEN válasz esetén: 10 pont 

2.6. A megajánlott gép 
távoli karbantartása 
interneten keresztül is 
lehetséges 
(IGEN/NEM) 

1  Ajánlatkérő ebben a részszempontban a 
fröccsöntőgép műszaki jellemzői körében azt 
kívánja vizsgálni, hogy a megajánlott gép 
meghibásodása esetén csak helyszíni javításra 
van lehetőség, vagy bizonyos problémák távoli 
eléréssel is megoldhatók 
A pontkiosztás az alábbiak szerint történik: 
NEM válasz esetén: 1 pont 
IGEN válasz esetén: 10 pont 

3. Szerviz kiszállási 
idő 

 5 Ajánlatkérő számára a szerviz kiszállási idő 
tekintetében a legalacsonyabb érték a 
legkedvezőbb. Ajánlatkérő a 3 óra, vagy annál 
rövidebb szerviz kiszállási időre vonatkozó 
vállalást a maximális ponttal értékeli. 
A 3. részszempont vonatkozásában az ajánlati 
elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az 
ajánlati elem nem lehet: 24 óra. 
A 3. részszempont esetén Ajánlatkérő az 
ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 
szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között 
értékeli úgy, hogy a legelőnyösebb ajánlati 
tartalmi elem kapja a lehetséges maximális 
pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó 
pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a 
további ajánlatok a maximális és minimális 
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ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva 
kapnak pontot. 
 
A 3. részszempont esetében a pontszámok 
megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 
147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 
melléklet A.1. a) pontja szerinti arányosítási 
módszer: 
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb/ (Alegkedvezőbb 
– Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

 
4.) A Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazása: - 
 
5.) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a 
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
 
6.) A Kbt. 66. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatot a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elkészítenie és benyújtania. 

 
7.) Az ajánlatot az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében 
foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 db papír alapú példányban, valamint - a papír 
alapú példánnyal mindenben megegyező – 2 db elektronikus másolati példányban, 
elektronikus adathordozón kell benyújtani (CD/DVD), jelszó nélkül olvasható, de nem 
szerkeszthető *.pdf formátumban. A nyomtatott, illetve elektronikusan benyújtott ajánlat 
nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés esetén 
ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti példányát és 
elektronikus másolati példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó 
csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlattételi határidő lejártáig kell 
benyújtani az ajánlati felhívásban megjelölt helyre. 
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: 
-az ajánlattevő nevét és címét, 
-a benyújtás címét (a felhívás I.3) pontjában megjelölt kapcsolattartási pont) 
-a következő feliratot:  
„AJÁNLAT – Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése”. 
„Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!” 
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Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel 
ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti 
felbontásáért.  
Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével 
nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli (az ajánlattételi 
határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.). 
A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt 
az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. 
Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az 
ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban megadott helyszínre megérkezik. 
A Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett ajánlat 
benyújtásáról az ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek 
(ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi. 

 
8.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formátumban 
CD/DVD adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, *.pdf file) 
benyújtott példányai az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyeznek. 
 
9.) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban tételesen felsorolt, a kizáró okok, a gazdasági és 
pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt igazolásokat 
[az ajánlati felhívás III.1.1.) – III.1.3.) pontban részletesen meghatározottak szerint és 
módon, tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekeezdésében foglaltakra], nyilatkozatokat és egyéb 
dokumentumokat, valamint az egyéb felsorolt iratokat, dokumentumokat. 
 
10.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek 
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) 
bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 66. § (4) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges 
tartalommal is csatolandó. 
 
11.) Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy 
kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - 
joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak. 
Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, illetőleg - ha 
ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság 
igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon 
képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd 
által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal 
ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő 
valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő 
teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző 
által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. 
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták 
alá, az általuk aláírt, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás 
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egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 
 
12.) Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásához 
kapacitást biztosító szervezet/személy nyilatkozata arról, hogy változásbejegyzési 
kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság 
nyilvántartásában. 
Amennyiben az ajánlattevő/ kapacitást biztosító szervezet (cég)adataiban, illetőleg az 
ajánlattevő/ kapacitást biztosító szervezet nyilatkozata alapján változásbejegyzés (vagy 
adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a 
változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát (1 
nyomtatott példány mellékletek nélkül) valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított 
elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott 
tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által 
átvett (érkeztetett) változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem egyszerű másolati 
példányát is.[ún. „e-tértivevény”].  

 
13.) Árfolyamok: az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlatban nem magyar forintban (HUF) megadott pénzügyi adatok átváltása a Magyar 
Nemzeti Bank 
- az árbevétel tekintetében a naptári év utolsó napján, 
- a referenciák tekintetében a szerződésszerű teljesítés napján 
érvényes devizaárfolyamán történik. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban 
(HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 
kérdéses dokumentum mögé szükséges csatolni. 
 
14.) Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen 
vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz 
csatolt dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles 
fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a 
dokumentum után. Be kell nyújtani továbbá az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének írásbeli nyilatkozatát a fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes 
szöveghűségéről). 
 
15.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek nyertessége esetére – nyilatkozattal – 
vállalnia kell a környezetvédelmi, zöld szempontok érvényesítését a teljesítés során az 
ajánlatkérővel történő írásbeli kommunikációban: 

 a teljesítés során a kommunikációban az elektronikus csatornák alkalmazásának 
elsődlegessége, 

 újrahasznosított termékek pl.: újrahasznosított papír alkalmazása, 
 kétoldalas nyomtatás előtérbe helyezése. 

 
16.) Üzleti titok: A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, 
hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített 
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó 
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag 
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő 
üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az 
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
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részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által 
adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. Az ajánlat érvénytelen, ha valamely adatot a Kbt. 44. § (2) – (3) 
bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási 
felhívását követően sem javítja; vagy a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a 
hiánypótlást követően sem megfelelő. 
 
17.) A III.1.2) P/1-P/3. és III.1.3) M/1 pontokban előírt feltételek és igazolási módok a 
minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak. 

 
18.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: 
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 700.000.- HUF összegű ajánlati biztosíték 
adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. 
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. A 
biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az ajánlati kötöttségnek bármelyik 
közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén - azaz a Kbt. 54. § (4) bekezdésére 
tekintettel abban az esetben, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát 
visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, 
vagy az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására 
nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba 
foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek 
minősül - a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.  
 
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlat kötöttség beálltától kezdődően az ajánlati kötöttség 
lejártáig kell érvényesnek lennie. 
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 
ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.: 11736006-20204684 sz. fizetési számlájára történő 
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
A befizetés igazolásának módja: az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló 
dokumentum másolati példányát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben 
ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy 
nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy az ajánlatkérőnek a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése 
szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni. 
Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjára, mely 
szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem, 
vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 

 
19.) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek 
ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) 
bekezdéseiben foglaltakra, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia 
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kell. A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg azoknak 
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok 
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől tájékoztatás kérhető:  
 
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Cím: 8000 Székesfehérvár Szent István tér 9. 
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer  
Régi honlap: www.fejerkozig.hu  
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Pf. 242. 
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
Telefon: (22) 526-900  
Telefax: (22) 526-905 
 
NAV FEJÉR MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA - SZÉKESFEHÉRVÁRI 
KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 4/B 
Telefonszám: +36 (22) 530-700 
email: fejeravig@nav.gov.huFax: +36 (22)548-919 
 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839 
 
20.) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát 
nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]. 
 
21.) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában, 
az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről. A nyilatkozatot 
nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. 
A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
 
22.) A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Kbt. 47. 
§ (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles 
másolati példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak [Kbt. 65. § (8) bekezdés alkalmazása 
esetén a kezességvállalásról szóló nyilatkozat is]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 
az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 
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23.) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltak adott 
esetben történő alkalmazására, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az 
ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelöli. 
 
24.) Irányadó idő: a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott időpontok 
vonatkozásában a közép-európai helyi idő (CET) az irányadó. 
 
25.) A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a külföldi 
adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 
 
26.) Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való 
részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 
 
27.) A nyertes ajánlattevővel a szerződést ajánlatkérő a Kbt. 131. § (6) bekezdésében 
foglaltak alapján az ajánlati kötöttség (5) bekezdés szerinti időtartama (további 30 nap) 
alatt köti meg. Az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az 
elfogadott ajánlatban foglaltak alapján írásba foglalt szerződés Felek általi aláírása 
Ajánlatkérő székhelyén történik.  
 
28.) A közbeszerzési eljárás során történő kommunikációra a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 41. §-a irányadó. A nem megfelelő formában érkező 
megkereséseket/nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlatkérő külön értesítés nélkül 
figyelmen kívül hagyja. 

 
29.) A Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlati kötöttség minimális 
időtartamát 60 napban [a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében a 
felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban] határozza meg. 
 
30.) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása: NEM. 
 
31.) A Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak alkalmazása: IGEN 
- Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó 
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak a legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő, és (adott esetben) a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - 
tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza 
szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. 
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak az 
értékelési sorrendben legkedvezőbb és (adott esetben) az azt követő egy legkedvezőbb 
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 
 
32.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai 
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szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben 
foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

2. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
 

Közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 
lejára után változás nem következhet be. [Kbt. 35. § (7) bekezdés] Közös ajánlat 
benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők által aláírt 
együttműködési megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 
a) tartalmazza az ajánlat aláírás módjának ismertetését; 
b) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a 

képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az 
ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó 
esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, 
illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 
jognyilatkozatok tekintetében; 

c) tartalmazza a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás 
bemutatását [különös tekintettel a Kbt. 65. § (10) bek. szerinti feladatokra] 

d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az 
elismert teljesítést vagy az előleg igénylését követően a kifizetés megtörténhet; 

e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 

 
 
3. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 
 
3.1. 1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

Ajánlati felhívás 
Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 
Mellékletek: Minősítési formanyomtatványok 
 

3.2. 2.KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET 
 
3.3. 3. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
1.4. Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési 

dokumentumokat és azoknak minden kiegészítését, valamint, hogy megbízható 
információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, 
amely bármilyen módon is befolyásolhatja ajánlatukat, valamint az ajánlat természetét, 
mennyiségi jellemzőit abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer. 

 
 
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
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4.1.  Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet a következő kapcsolattartási 
pontokon: 

 
 Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda 
 1104 Budapest, Sörgyár utca 84. 2. lph. II/10. 
 Fax: +36 1 700 1747       

E-mail: iroda@drkatay.hu 
 
4.2. Telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, átláthatósága és 

nyilvánossága elvének megfelelően az ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni.  
 
4.3. Ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel levelezési címét, e-mail címét és telefax 

számát, amelyre a választ kéri! 
 
4.4. Az ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az 

ajánlatkérőhöz.  
 
4.5. Kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. 
 
4.6. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző 

negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem 
kötelező megadnia. 

 
4.7.  Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a 4.4. pont szerinti határidőben megadni, vagy 

a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a 
Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni. 

 
4.8. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan e-mail címet (telefax elérhetőséget) 

adjon meg, amelyek a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmasak. 
Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő 
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.  

 
4.9. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg, írásban, e-

mailben (vagy telefax útján), a dokumentáció elérésekor feltüntetett e-mail címre (vagy 
faxszámra).  

 
4.10. A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő 

tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. 
 
4.11.   Az ajánlattevő az ajánlatban köteles feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások 

számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a 
dokumentáció részévé válnak. 

 
4.12.  Kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérések feldolgozásának egyszerűsítése 

érdekében a kérdéseket elektronikus úton, szerkeszthető formátumban is szíveskedjenek 
megküldeni a 4.1. pontban megjelölt e-mail címre! 
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5. AZ AJÁNLAT NYELVE 

 
Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt 
dokumentumával) és minden, az ajánlatkérő, és az ajánlattevő között az eljárással 
kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. 
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6. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK és AZ AJÁNLAT részeként benyújtandó 
igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
 
6.1. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.  
 

A csatolt dokumentum megjelölése Oldalszám 
Tartalomjegyzék 
Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva 

 

Felolvasólap  
(1. sz. minősítési formanyomtatvány) 

 

Ajánlati nyilatkozat  
(2./a sz. minősítési formanyomtatvány)  
[Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat 
nyújtható be.] 

 

Ajánlati nyilatkozat  
(2./b sz. minősítési formanyomtatvány)  

 

Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság 
igazolásához kapacitást biztosító szervezet/személy nyilatkozata 
arról, hogy változásbejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még 
nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság 
nyilvántartásában. 
(3.sz. minősítési formanyomtatvány) 
 
Amennyiben az ajánlattevő/kapacitást biztosító szervezet 
(cég)adataiban, illetőleg az ajánlattevő/kapacitást biztosító szervezet 
nyilatkozata alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van 
folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a 
változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott 
változatát (1 nyomtatott példány mellékletek nélkül) valamint a 
cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány 
kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott tevékenységek 
esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző 
által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem 
egyszerű másolati példányát is.[ún. „e-tértivevény”].  

 

Aláírási címpéldány(ok)  
Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő 
nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére 
jogosult személy írta alá.  
Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat, 
vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott, ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-minta 

 

Meghatalmazás 
Meghatalmazott személy általi aláírás esetén a meghatalmazás is 
csatolandó. Teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti példány vagy 
egyszerű másolat, mely tartalmazza mind a meghatalmazó, mind a 
meghatalmazott személy aláírását. 
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Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési 
eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása 

 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum 
formanyomtatványa 
(4. sz. minősítési formanyomtatvány) 

 

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok 
tekintetében  
(5. sz. minősítési formanyomtatvány) 

 

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság 
igazolására 

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is 
figyelemmel. 
Számlavezető pénzügyi intézmény(ek) nyilatkozata(i)  
  
  

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
igazolására 

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is 
figyelemmel. 
Referencia:  
Nyilatkozat (6. sz. minősítési formanyomtatvány) 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 
megfelelően. 
 
Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldését megelőző 
3 év legjelentősebb szállításaira vonatkozó igazolást vagy 
nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § alapján 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Egyéb dokumentumok 
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása  
Nyilatkozat bankszámlaszámról (amennyiben ajánlattevő az 
ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti), amelyre az ajánlatkérőnek a 
Kbt. 54. § (5) – (7) bekezdése szerinti esetekben az ajánlati biztosíték 
összegét vissza kell utalni 

 

Nyilatkozat pénzügyi intézmények teljeskörűségéről 
(7. sz. minősítési formanyomtatvány) 

 

A közbeszerzési dokumentumok elérésének igazolása (Ajánlati 
felhívás (Útmutató 1.9.1.) pont szerint) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlat elektronikus 
formátumban CD/DVD adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de 
nem módosítható, *.pdf file) benyújtott példánya az eredeti 
nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik. 
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Szakmai ajánlat 
Az ajánlattevőnek az ajánlat részeként a szerződés feltételeire adott 
tartalmi ajánlatot (a továbbiakban: szakmai ajánlatot) kell csatolnia, 
melynek tartalmaznia kell a megajánlott termék nevét, gyártóját, 
pontos típusát, a megajánlott eszközök műszaki paramétereit, 
legalább olyan részletezettséggel, hogy a műszaki leírásban a 
beszerzendő eszközökkel szemben meghatározott követelményeknek 
való megfelelés, és az értékelési részszempontokra tett vállalás 
vizsgálható legyen. (8. számú minősítési formanyomtatvány) 

 

 
 

7. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 
 
7.1. A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén 

pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az 
ajánlattevőre, akkor a dokumentáció Kötelező tartalomjegyzékében az oldalszám helyén 
az alábbi szöveget kérjük feltüntetni: “Nem vonatkozik (ránk)” A minősítési 
formanyomtatványok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel. 
  

7.2. Ajánlattevő ajánlatát egy papír alapú, nyomtatott példányban, valamint 2 db, a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező, egyetlen pdf formátumú fájlt tartalmazó elektronikus 
másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban kell benyújtania. Az ajánlatok 
bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik. 
 

7.3. Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írta 
elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújtható. Azonban eredeti példányban kell benyújtani az olyan nyilatkozatokat, 
amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak 
(különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
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8. AZ AJÁNLAT  LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 
 
8.1 Az ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan csomagolásban 

kell benyújtani. Az ajánlatot jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni 
 

„Ajánlat – Szilikon fröccsöntőgép”   
„Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!” 

 
8.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az ajánlatkérő nem 

vállal felelősséget a benyújtott ajánlat idő előtti felbontásáért.  
 
 
9. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 
 
9.1 Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlati 

felhívásban megadott időpontig az ott megadott címre. A postai kézbesítés esetleges 
késedelmével kapcsolatos kockázatokat az ajánlattevő viseli. 

 
9.2. Az ajánlatok átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az ajánlatkérő által kinevezett 

személy ír alá. 
 
 
10. FORMAI KÖVETELMÉNYEK  
 
10.1. Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint 

kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia. 
 

10.2 Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot 
együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 

nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 
 
 

11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL 
 

11.1. Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel az 
ajánlati felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen. Az ajánlatok 
felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a 
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E 
személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 

 
11.2. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt 
ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. 
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11.3. Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az 
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az 
összes ajánlattevőnek. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén 
jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek meg 
kell küldeni. 

 
 

12. KAPCSOLATTARTÁS 
 
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, 
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában 
joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 
megjelölt e-mail címre, vagy faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevő 
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

 
 
13. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

 
13.1. Az Útmutató 1.9.3) pontjában foglaltak szerint. 
 
13.2. Ha az ajánlatkérő ajánlatban a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti értékelés eredményére 

kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a 
közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul 
véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható 
számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 
13.3. Az ajánlatok vizsgálatakor, az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi 

ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől az ajánlatban 
található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat:  
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott 
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, 
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet 
nem befolyásolja. 
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Simon István egyéni vállalkozó 
8151 Szabadbattyán, Széchenyi utca 19. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK 
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1. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

Felolvasólap 
    
Ajánlattevő neve2:  
Kapcsolattartó neve:  
Ajánlattevő címe:  
Ajánlattevő telefonszáma:  
Ajánlattevő telefaxszáma:  
Ajánlattevő e-mail címe:  
 
Az ajánlat tárgya: „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” 

1 db szilikon fröccsöntőgép adagolóegységgel 
Részszempont Ajánlat 

1. Teljes nettó ajánlati ár (Ft) ………,-Ft (1 db fröccsöntőgép és 
adagolóegység nettó összára)   

2. A szilikon fröccsöntőgép 
műszaki paraméterei 

 

2.1. Szerszám lap méret 670 
mm x 600 mm (IGEN/NEM) 

IGEN/NEM3 

2.2. Oszlop nélküli 
technológia (IGEN/NEM) 

IGEN/NEM4 

2.3. Felfogólap magassága a 
középponttól nem nagyobb, 
mint 300 mm (IGEN/NEM) 

IGEN/NEM5 

2.4. QS váltó: feltapadás 
mentes kivite  (IGEN/NEM) 

IGEN/NEM6 

2.5.  Térfogat szórás 
kiegyenlítés IQ weight 
kontrollal (IGEN/NEM) 

IGEN/NEM7 

2.6. A megajánlott gép távoli 
karbantartása interneten 
keresztül is lehetséges 
(IGEN/NEM) 

IGEN/NEM8 

3. Szerviz kiszállási idő ….. óra  
 
Kelt: 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 

                                                   
TP

2
PT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt 

ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét 
(lakhelyét), telefonszámát, telefaxszámát. 
3 A megfelelő aláhúzandó. 
4 A megfelelő aláhúzandó. 
5 A megfelelő aláhúzandó. 
6 A megfelelő aláhúzandó. 
7 A megfelelő aláhúzandó. 
8 A megfelelő aláhúzandó. 
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2./a SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

Ajánlati nyilatkozat  
(Kbt. 66. § (2) bek. szerint) 

 
 

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ 
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a Simon 
István egyéni vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” tárgyban 
kiírt, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban  

 
 a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 
1. Megvizsgáltam és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadom a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
feltételeket. A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges 
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. 
Nyilatkozom, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító 
felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

2. Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet alapján a szerződés megkötését vállaljuk, és azt a szerződésben foglalt 
feltételekkel teljesítjük. 

3. Elfogadom, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétes az ajánlati 
felhívással, vagy közbeszerzési dokumentumokkal, vagy azok bármely feltételével, akkor 
ajánlatunk érvénytelen. 

4. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező szerződéstervezetet és szerződéses feltételeket a 
szerződéskötés alapjául. 

 
Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot 
megtenni. 
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2./b SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 

 
Ajánlati nyilatkozat 

 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ 
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a Simon 
István egyéni vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” tárgyban 
kiírt, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban  
 

 a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 
 

1. Tudatában vagyok annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők személye nem 
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése 
során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek 
mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése 
során. 

2. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 
kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

3. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján9, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszünk igénybe10: 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  
 

 
 

4. Nyilatkozom, a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján11, hogy  
 az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk 
megnevezi, vagy 

 az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a 
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 
közreműködnek az alábbiak: 

Az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozó megnevezése:   

Székhelye:  

Adószáma:  

Telefonszáma:  

                                                   
9 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több 
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 
alvállalkozót kíván igénybe venni. 
10 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”! 
11 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több 
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat. 
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Faxszáma:  
A közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozó 
közreműködik: 

 

5. Nyilatkozom, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az egyes alkalmassági 
követelményeknek az alábbi szervezet / személy kapacitására támaszkodva kívánunk 
megfelelni12: 

Kapacitást biztosító személy és/vagy szervezet Az Ajánlattételi felhívás 
vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon 

alkalmassági 
követelmény(ek), mely(ek)nek 

igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 

és/vagy személy erőforrására 
(is) támaszkodik 

neve székhelye (címe) 

   
   

6. Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk  
 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

……………………………………-vállalkozásnak13 minősül /  
 nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

hatálya alá14. 
7. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) 

bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. 

8. Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott 
adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó 
kötelező legkisebb munkabérről szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével 
állítottunk össze. 

 
 
 
Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot 
megtenni. 

                                                   
12 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
13 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a 
jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni! 
14 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni! 
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3. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

Nyilatkozat 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§ alapján 

 
(közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő külön-külön csatolja) 

 
 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ 
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a Simon 
István egyéni vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” tárgyban 
kiírt, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy  
 
□  hogy az általam képviselt gazdasági szereplő vonatkozásában cégadatokra vonatkozó 

esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés nincs folyamatban *  
 
□  hogy az általam képviselt gazdasági szereplő vonatkozásában a cégadatokra vonatkozó 

esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban, erre tekintettel csatolom a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást.* 

 
 
 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 

 ………………………………………. 
             cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
*Kérjük a megfelelőt megjelölni! 
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4. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
FORMANYOMTATVÁNYA 

 
 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre 
vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, 
feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást15 használták az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó 
hirdetmény16 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [….], [….],  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : …. 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a 
közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy 
adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): NEM RELEVÁNS 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-
szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása17 Válasz: 

Név:  Simon István egyéni vállalkozó 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése18: 

„Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység 
beszerzése” 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 

- 

                                                   
15 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő 

szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt 
felek rendelkezésére. 

16 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, 
vagy Szerződési hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 

17 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén 
kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 

18 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
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szám (adott esetben)19: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a 
gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 
esetben: 
Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 
esetben, ha szükséges. 

[   ] 
[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek20: 
Telefon: 
E-mail cím: 
Internetcím (adott esetben): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás21? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott2223: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

[] Igen [] Nem 

                                                   
19 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
20 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
21 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 

124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb 
főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 

22 TEKINTETTEL ARRA, HOGY JELEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NEM FENNTARTOTT, E 
PONTOT KÉRJÜK KITÖLTETLENÜL HAGYNI. 
23 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
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vállalkozás24 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a 
szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 
elismert gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 
(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen 
töltse ki és írja alá a VI. részt.  
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy 
az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási 
vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken 
a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben 
a hivatalos jegyzékben elért minősítést25: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 
B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 
dokumentumok ezt előírják: 
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely 
tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 

                                                   
24 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 
beilleszkedése. 
25 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 
a közbeszerzési eljárásban?26 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 
formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 
feladatokért felelős, ...): 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 
csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
a:) [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 
szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak 
képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre 
vonatkozó információkat (a képviselet formája, 
köre, célja stb.): 

[……] 

                                                   
26 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 
részben feltüntetett kritériumoknak és 
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 
kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott 
információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a 
minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás 
kivitelezéséhez igénybe vehet.  
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, 
minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is27. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 
SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni 
harmadik félnek? 

[]Igen []Nem 
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja 
fel a javasolt alvállalkozókat:  
[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e 
szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. 
részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve. 

 

III. rész: Kizárási okok 

A28: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel29; 

                                                   
27 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
28 JELEN PONTBAN AJÁNLATTEVŐ A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS A) PONT AA)-AF) ALPONTJAIBAN 
MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN NYILATKOZIK 
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Korrupció30; 

Csalás31; 

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény32; 

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása33; 

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái34 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 
kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 
felügyelő testületének tagját, illetve az e 
testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó 
jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok 
valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 
mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 
közvetlenül meghatározott kizárás időtartama 
továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]35   
 

Amennyiben igen, kérjük,36 adja meg a 
következő információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok 
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 
(okait), 
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ]  
b) [……] 
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett 
pont(ok) [   ] 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

                                                                                                                                                                     
29 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL 

L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
30 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni 

küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a 
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 
192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában 
foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában 
meghatározott korrupciót is. 

31 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 
1995.11.27., 48. o.) 

32 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 
2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett 
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 

33 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának 
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 
2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 

34 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, 
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 

35 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
36 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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megállapítja: dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]37 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási 
okok ellenére igazolják megbízhatóságát38 
(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket39:40 

[……] 

B41: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és 
társadalombiztosítási járulékok megfizetése 
tekintetében, mind a székhelye szerinti 
országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy 
a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez 
eltér a székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem  

 
 
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 
b) Mi az érintett összeg? 
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

 Ez a határozat jogerős és 
kötelező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 
határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 
közvetlenül rendelkezik, a 
kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

Adók Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 
[] Igen [] Nem 
– [……] 

 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 
– [] Igen [] Nem 
– [……] 

 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 

                                                   
37 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
38 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
39 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
40 EBBEN AZ ESETBEN A HATÓSÁG VAGY BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT ESETÉN A BÍRÓSÁG 
JOGERŐS HATÁROZATÁT IS CSATOLNI KELLA FORMANYOMTATVÁNYHOZ. 
41 JELEN PONTBAN AJÁNLATTEVŐ A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS B) PONTJÁBAN 
MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN NYILATKOZIK 
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d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 
befizetésére vonatkozó dokumentáció 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 42 
[…][……][……]43 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 
KAPCSOLATOS OKOK44 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási 
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai 
kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 
megszegte-e kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 
terén4546? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e:47 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 
eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
  
 

                                                   
42 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
43 E KÖRBEN A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI 
ADATBÁZISÁRA VALÓ HIVATKOZÁST KÉRJÜK FELTÜNTETNI, MELYNEK ELÉRHETŐSÉGE: 
HTTPS://WWW.NAV.GOV.HU/NAV/ADATBAZISOK/KOZTARTOZASMENTES 
44 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
45 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
46 TEKINTETTEL ARRA, HOGY JELEN ELJÁRÁSBAN E RENDELKEZÉS NEM ALKALMAZANDÓ, 
KÉRJÜK KITÖLTETLENÜL HAGYNI. 
47 JELEN PONTBAN AJÁNLATTEVŐ A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS C)-D) PONTJAIBAN 
MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN NYILATKOZIK 
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hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van48, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 
– Kérjük, részletezze: 
– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 
nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 
teljesítésére49. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
 
 
 

– [……] 
– [……] 

 
 
 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 
kötelességszegést50?  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

 

[] Igen [] Nem, 
 
 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel51? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……]52 

                                                   
48 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
49 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek 

valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül 
abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 

50 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
meghatározásait. 

51 JELEN PONTBAN AJÁNLATTEVŐ A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS N)-O) PONTJAIBAN 
MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN NYILATKOZIK 
52 EBBEN AZ ESETBEN A HATÓSÁG VAGY BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT ESETÉN A BÍRÓSÁG 
JOGERŐS HATÁROZATÁT IS CSATOLNI KELLA FORMANYOMTATVÁNYHOZ. 
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Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről53 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan?54 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében? 
Ha igen, kérjük, részletezze:55 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti 
megszüntetését vagy az említett korábbi 
szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 
vagy egyéb hasonló szankciókat? 
Ha igen, kérjük, részletezze:56 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket?57 
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 
kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 
b) Nem tartott vissza ilyen információt, 
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és 
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan 
bizalmas információkat megszerezni, amelyek 
jogtalan előnyöket biztosítanának számára a 
közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból 

[] Igen [] Nem 

 

                                                   
53 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
54 JELEN PONTBAN AJÁNLATTEVŐ A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS M) PONTJÁBAN 
MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN NYILATKOZIK 
55 JELEN PONTBAN AJÁNLATTEVŐ A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS M) PONTJÁBAN 
MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN NYILATKOZIK 
56 TEKINTETTEL ARRA, HOGY JELEN ELJÁRÁSBAN E RENDELKEZÉS NEM ALKALMAZANDÓ, 
KÉRJÜK KITÖLTETLENÜL HAGYNI. 
57 JELEN PONTBAN AJÁNLATTEVŐ A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS H)-J) PONTJÁBAN 
MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN NYILATKOZIK 
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olyan félrevezető információkat szolgáltatni, 
amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 
döntéseket. 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ 
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat:58 

[] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]5960 

 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázási intézkedéseket?  
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 
 
[……]61 

 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő 
kijelenti a következőket: 

                                                   
58 JELEN PONTBAN AJÁNLATTEVŐ A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS A) PONT AG) ALPONTBAN, AZ E)-
G), K), L) P), ÉS Q) PONTJAIBAN MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN 
NYILATKOZIK 
59 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
60 E KÖRBEN AZ ALÁBBIAKRA KÉRJÜK HIVATKOZNI: 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN 
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ÁLTAL VEZETETT CÉGNYILVÁNTARTÁS (HTTPS://WWW.E-
CEGJEGYZEK.HU/) 
KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNTARTÁS AZ ELTILTOTT 
AJÁNLATTEVŐKRŐL (HTTP://WWW.KOZBESZERZES.HU/TEVEKENYSEGEK/ELTILTOTT-
AJANLATTEVOK/) 
BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL ÁLTAL VEZETETT 
NYILVÁNTARTÁS(HTTP://KOZREND.HU/ ) 
MUNKAÜGYI HATÓSÁG NYILVÁNTARTÁSA HTTP://NYILVANTARTAS.OMMF.GOV.HU/ 
KOZBESZERZESI HATÓSÁG HONLAPJA: http://WWW.KOZBESZERZES.HU/TEVEKENYSEGEK 
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL DÖNTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 
HTTP://WWW.GV.HU./DONTESEK/VERSENYHIVATLAI DONTESEK/KERESE A VERSENYHIVATALI 
DONTESEKBEN) 
61 EBBEN AZ ESETBEN A HATÓSÁG VAGY BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT ESETÉN A BÍRÓSÁG 
JOGERŐS HATÁROZATÁT IS CSATOLNI KELLA FORMANYOMTATVÁNYHOZ. 
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: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő 
szorítkozhat a IV. rész  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további 
szakaszát ki kellene töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

VAGY 
A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE62  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába63: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[…] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 
helye szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa?  
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET64 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

                                                   
62 KÉRJÜK A TELJES IV. A PONTOT KITÖLTETLENÜL HAGYNI. 
63 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes 
esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
64 KÉRJÜK A TELJES IV. B PONTOT KITÖLTETLENÜL HAGYNI. 
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Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 
És/vagy 
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 
a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
évben a következő65 (): 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem  
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 
árbevétele a szerződés által érintett üzleti 
területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott módon az 
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 
És/vagy 
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 
a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 
a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
számú évben a következő66: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre a kért időszak egészére 
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 
időpontot, amikor megkezdte üzleti 
tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
pénzügyi mutatók67 tekintetében a gazdasági 
szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 
tényleges értéke(i) a következő(k): 
 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y68 aránya - és az 
érték): 
[……], [……]69 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

                                                   
65 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
66 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
67 Pl. az eszközök és a források aránya. 
68 Pl. az eszközök és a források aránya. 
69 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 
követelmények tekintetében, amelyeket a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 
szereplő kijelenti a következőket: 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

[……] 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG70 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán71 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkákból a 
következőket végezte:  
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére 
és eredményére vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 
Munkák:  […...] 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán72 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül a 
következő főbb szállításokat végezte, vagy a 
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 
magánmegrendelőket73: 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

                                                   
70 KÉRJÜK A TELJES IV. C PONTOT KITÖLTETLENÜL HAGYNI. 
71 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi 

tapasztalatot. 
72 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi 

tapasztalatot. 
73 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a 

magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
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2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket74 
veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-
ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 
szervezetekre: 
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében a gazdasági szereplő a 
következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket veheti igénybe a munka 
elvégzéséhez: 

[……] 
 
 
[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 
érdekében a következő műszaki hátteret veszi 
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 
létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-
irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 
esetben – különleges célra szolgáló termékek 
vagy szolgáltatások esetében: 
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok75 
elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 
b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 
környezetvédelmi intézkedéseket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai 
állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó 
három évre vonatkozóan a következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 

                                                   
74 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági 

szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész 
C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 
kitölteni. 

75 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
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[……],[……], 
Év, vezetői létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 
műszaki felszerelések fognak a gazdasági 
szereplő rendelkezésére állni a szerződés 
teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 
részére (azaz százalékára) nézve 76kíván esetleg 
harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell 
hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 
előírt hitelességi igazolásokat. 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
[] Igen [] Nem 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 
hivatkozással igazolják a termékek 
megfelelőségét? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

                                                   
76 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére 

alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, 
akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK77 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 
meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára biztosított 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 
minőségbiztosítási rendszert illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 

 
[……] [……] 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy 
szabványoknak megfelel? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 
környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy 
szabványokat illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése78 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való 
részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez 
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó 
követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban található. 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében: 
                                                   
77 KÉRJÜK A TELJES IV. D PONTOT KITÖLTETLENÜL HAGYNI. 
78 TEKINTETTEL ARRA, HOGY JELEN ELJÁRÁSBAN NEM ALKALMAZANDÓ, KÉRJÜK A TELJES 
V. RÉSZT KITÖLTETLENÜL HAGYNI. 
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A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 
meg a részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 
szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre 
áll79, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 
következő információkat: 

[….] 
 
 

 
[] Igen [] Nem80 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]81 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. 
részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) 
lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely 
tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a 
kiegészítő iratokhoz82, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án83 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy Simon István egyéni vállalkozó hozzáférjen a jelen egységes 
európai közbeszerzési dokumentum I-IV. rész alatt a „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás (HLS …./S …-……….) céljára megadott információkat igazoló 
dokumentumokhoz.  

 

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……] 

 
 

 

                                                   
79 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
80 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
81 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
82 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre 
vonatkozó jóváhagyást.  

83 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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5./a SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

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

(ajánlatkérő külön felhívására, kizárólag természetes személy ajánlattevők esetében, közös 
ajánlattétel esetén külön-külön csatolandó) 

 
Alulírott …………… (Ajánlattevő), (lakcím: ……………………..) a Simon István egyéni 
vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” tárgyban kiírt, a Kbt. 
81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt kizáró okok.84 
 
 
 
 
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 
 
 
 
 
 

………..……… 
 (aláírás) 

                                                   
84 A nyilatkozatot kizárólag a természetes személy gazdasági szereplő köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 8. § a) pontjának megfelelően közjegyző vagy szakmai kamara hitelesítése mellett. 
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5./b SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 

 
Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 

 
(ajánlatkérő külön felhívására, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek nyilatkoznia 

szükséges) 
 

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ 
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a Simon 
István egyéni vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” tárgyban 
kiírt, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy 
 
1) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek,* 

 
2) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be:* 
 
 
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely) 
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely) 
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely) 
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely) 
 
3) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonos azonban 
nincs. * 
 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 

 ………………………………………. 
                    cégszerű aláírás 
 
 
 
*Kérjük a megfelelő pontot  aláhúzni, a 2. pont aláhúzása esetén a hivatkozott törvény szerinti tényleges tulajdonosok nevét, állandó lakóhelyét 

kérjük megadni.  
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5./c  SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY  
 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
 

(ajánlatkérő külön felhívására, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek nyilatkoznia 
szükséges) 

 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ 
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a Simon 
István egyéni vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” tárgyban 
kiírt, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy 
 
1) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik. 
 
2) az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: 
 

Cégnév: ……………………………. 
Székhely: ……………………………. 
 

A megjelölt jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vonatkozásában a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott feltétel nem áll fenn. 
 
 
 
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 
 
 
 
 

………..……… 
 (cégszerű aláírás) 
 
 
 
(*Kérjük az 1.) vagy a 2.) pont kitöltését) 
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5./d SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY85  
 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdése tekintetében  
 

(ajánlatkérő külön felhívására, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek nyilatkoznia 
szükséges) 

 
(közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített formában) 

 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ 
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a Simon 
István egyéni vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” tárgyban 
kiírt, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy társaságunkkal szemben 
nem állnak fenn a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, miszerint: 
 
a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 
vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben  
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 
rendelkező személy olyan személy, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy  
b) a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az 
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel 
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője 
vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli 
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az 
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.  
  
 
 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 
 
 

………..……… 
 (cégszerű aláírás) 

 

                                                   
85 A nyilatkozatot  321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontjának megfelelően közjegyző vagy szakmai kamara 
hitelesítésével ellátav kérjük benyújtani! 
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5./e SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY  
 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 
 

(közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges) 
 

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ 
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a Simon 
István egyéni vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” tárgyban 
kiírt, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy az eljárás 
eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, 
amely a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 

 ………………………………………. 
cégszerű aláírás
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5./f SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY  

 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának igazolása 

 
 
 

Ez a lap az illetékes adó- és vámhivatal igazolásának vagy az Art. szerinti együttes 
adóigazolásnak az egyszerű másolatára cserélendő. 

 
 

Kizárólag abban az esetben benyújtandó dokumentum, amennyiben a gazdasági szereplő a 2003. 
évi XCII. törvény (Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. 
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5./g SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY86 
 

Nyilatkozat a kizáró okok igazolásának módjáról nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevő vonatkozásában  

(ajánlatkérő külön felhívására, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek nyilatkoznia 
szükséges) 

 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ 
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a Simon 
István egyéni vállalkozó  által „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” 
tárgyban kiírt, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a székhelyünk 
szerinti ország, [ország megnevezése] jogrendszerében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
kizáró okok hiányának igazolására az alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük 
megnevezett szervezetek, hatóságok, bocsátják ki: 
 

Igazolás megnevezése: Kibocsátó szervezet, hatóság: 
 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró okok hiányára vonatkozóan: 
…………………………………………… ……………………………………………….. 

 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b)  pontjában foglalt kizáró okok hiányára vonatkozóan: 

…………………………………………… ……………………………………………….. 
 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés c)  pontjában foglalt kizáró okok hiányára vonatkozóan: 
…………………………………………… ……………………………………………….. 

 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés d)  pontjában foglalt kizáró ok hiányára vonatkozóan: 

…………………………………………… ……………………………………………….. 
 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés e)  pontjában foglalt kizáró ok hiányára vonatkozóan: 
…………………………………………… ……………………………………………….. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés f)  pontjában foglalt kizáró ok hiányára vonatkozóan: 
…………………………………………… ……………………………………………….. 

 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)  pontjában foglalt kizáró ok hiányára vonatkozóan: 

…………………………………………… ……………………………………………….. 
 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában foglalt kizáró ok hiányára vonatkozóan: 
…………………………………………… ………………………………………………. 

 
A Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró ok hiányára vonatkozóan: 

…………………………………………… ………………………………………………. 
 

A Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró ok hiányára vonatkozóan: 
…………………………………………… ………………………………………………. 

 
Kelt: 
                                                   
86 Kizárólag nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő köteles benyújtani jelen nyilatkozatot! 
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 ……………………………… 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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6. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

Nyilatkozat korábbi teljesítésekről87 
Simon István egyéni vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép beszerzése” 

tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban 
 

Alulírott …………… , mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet88 
............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője 
(meghatalmazottja) a Simon István egyéni vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép és 
adagolóegység beszerzése” tárgyban kiírt, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éves 
időszakban teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállításaink az alábbiak 
voltak:  
Szerződést kötő 
másik fél 
megjelölése 
(neve, székhelye, 
kapcsolattartó 
neve, 
tetelefonszáma, 
e-mail címe) 

Az 
ellenszolgáltatás 
összege, ezen 
belül a saját 
teljesítés értéke 
(nettó HUF) 

Teljesítés 
ideje 
(időtartama, -
tól –ig, 
év/hónap/nap 
pontossággal) 
 

A szállítás 
tárgya, 
mennyisége 
(olyan 
részletezettséggel, 
amely alapján az 
alkalmassági 
követelménynek 
való megfelelés 
megállapítható); 

A vonatkozó 
referencia-
igazolás 
oldalszáma az 
ajánlatban 

Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez 
hozzájáruló közös ajánlattevőre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a táblázatban kell 
megadni}: 
     
     
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet esetén az 
alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében külön-külön kell ebben 
a táblázatban az adatokat megadni} 
     
     
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt: 
 

 IGEN  
 NEM 

Kelt: 
 ……………………………… 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
                                                   
87 Az ajánlati felhívás III.1.3. pont M/1 alpontjával összhangban az ellenértékre, illetve a mennyiségre vonatkozó 
adatok közül elegendő (ajánlattevő választása szerint) az egyiket megadni.  
88 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel 
teljesítéséhez. 
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7. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY  
 

NYILATKOZAT 
PÉNZINTÉZETEK TELJESKÖRŰSÉGÉRŐL  

(ajánlati felhívás III.1.2. pont P/1 alpontjával összhangban) 
 
Alulírott …………… , mint ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a Simon István 
egyéni vállalkozó által „Szilikon fröccsöntőgép és adagolóegység beszerzése” tárgyban kiírt, a 
Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy az ajánlattevő számlavezető 
pénzintézetei  (értve ez alatt a vizsgált időszakon belül bármilyen időtartamban élő, de azóta már 
megszűnt számlákat is) az alábbiak:  
 

Pénzintézet(ek) megnevezése  Számlaszám(ok) 

1.   

  
2.   

  
3.   

  
4.   

  
 
Felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy mind a számlavezető pénzintézetek, mind a 
számlaszámok vonatkozásában teljes körű nyilatkozatot adtam. 
 
Helység, …………….év  ………….. hó…..nap 
 

(cégszerű aláírás) 
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8. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 
 

Szakmai ajánlat és ártáblázat 
 

 
1 db szilikon fröccsöntőgép adagolóegységgel 

Ajánlattevő neve és címe:  
Szilikon fröccsöntőgép: 
A gyártó megnevezése: 
A megajánlott termék típusa: 
Nettó ár: ………….Ft 
ÁFA: ………Ft 
Bruttó ár: ………….Ft 
Adagoló egység: 
A gyártó megnevezése: 
A megajánlott termék típusa: 
Nettó ár: ………….Ft 
ÁFA: ………Ft 
Bruttó ár: ………….Ft 

Vizsgált paraméter Követelmény A megajánlott gép 
paraméterei 

Záróerő min. 50 t  
Gép működtetés Hidraulikus, vagy elektromos 

meghajtású 
 

kidobó erő  min. 35 kN  
kidobó út  min. 100 mm  
Oszlop távolság  horizontális irányban min. 450 mm 

vertikális irányban min. 360 mm 
vagy oszlop nélküli 

 

felfogó lapok EUROMAP 2 szerinti  
Központosító tárcsa ø 125 mm  
Felfogó lap min. távolsága 200 mm  
Felfogó lap max. távolsága 850 mm  
Nyitásí út max.  min. 250 mm  
Szerszám magasság max.  min. 290 mm  
Vákuum szivattyú  25m3/h  
Vákuum felügyelet  gépvezérlésen keresztűl  
Szerszám fűtés min. 8 szabályzó kör 2 kW/kör  
Szerszám fűtés elhelyezése mindkét lapon vagy a burkolaton  
QS váltó standard vagy feltapadás mentes  
Hibakijelzés akusztikusan, 3 színű lámpával  
Aljzat 2 db 230V Schuko 16A  + 2 db 400V 

Schuko 16A 
 

Átfolyás szabályzó 6 szoros, 10 l/min vagy 6 szabad kör  
Lövéstömeg: 2,5gr-22gr 
szerinti csiga-henger 

min 20 – max 25 mm ø csiga-henger  

zárófúvóka kialakítása Pneumatikus, hidraulikus, vagy 
rugós  
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adagoló szivattyú elektromos meghajtású  
Szállítási mennyiség max. 1500gr/min  
Adagoló egység A+B 
komponenshez 

LSR 20 ELA  20 literes  

LSR csomag / Csatlakozó 
csomag  

Hűtött kivitel, nyomás mentesítés 
golyósszeleppel, nyomásszabályzó 
szelep, állvány, statikus mixer hűtött,  
Keverőfej az A+B komponenshez.  

 

Színezék adagoló Szelep elektro pneumatikus folyadék 
adagolós 1 literes tartállyal 

 

Gépburkolat  felül nyitott  
tanúsítvány  CE  
Magyar munkavédelmi 
szabályoknak való 
megfelelés 

A megajánlott terméknek meg kell 
felelnie a magyar munkavédelmi 
előírásoknak (piktogramok, magyar 
nyelvű figyelmeztetések, feliratok) 

 

Szállítási idő max 20 hét  
Jótállás 12 hónap (nem kopó alkatrészekre)  
Szerviz kiszállási idő  max. 24 óra  
Tesztelési lehetőség Tesztelési lehetőség biztosítása a 

gépgyártó telephelyén 
 

gépátvétel / üzembe helyezés Vevő telephelyén  
oktatás 8 fő részére 2 x 8 óra  
Értékelésbe bevont műszaki követelmények 
Szerszám lap méret 670 mm 
x 600 mm 

(IGEN/NEM)  

Oszlop nélküli technológia (IGEN/NEM)  
Felfogólap magassága a 
középponttól nem nagyobb, 
mint 300 mm 

(IGEN/NEM)  

QS váltó: feltapadás mentes 
kivitel   

(IGEN/NEM)  

Térfogat szórás kiegyenlítés 
IQ weight kontrollal 

(IGEN/NEM)  

A megajánlott gép távoli 
karbantartása interneten 
keresztül is lehetséges 

(IGEN/NEM)  
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Simon István egyéni vállalkozó 
8151 Szabadbattyán, Széchenyi utca 19. 

 
 
 
 

2.KÖTET 
 

SZERZŐDÉSTERVEZET 
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ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről  
Simon István egyéni vállalkozó  
Cím: 8151 Szabadbattyán, Széchenyi utca 19. 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Bankszámlaszáma: 11736006-20204684 
Adószáma: 46061791-2-27 
, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)  
 
másrészről a(z)  
……… (cégnév)  
Cím: … 
Képviselő neve, tisztsége: …  
Képviselő elérhetősége: … 
Levelezési címe: … 
Számlavezető pénzintézet neve, címe: …  
Bankszámlaszáma: …  
Számlázási cím: … 
Adószáma: … 
Cégjegyzék száma: …  
, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) – között a mai napon az alábbi feltételekkel:  
 

PREAMBULUM 
 
Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész 
81. § szerint nyílt (feltételes) közbeszerzési eljárást folytatott le „Szilikon fröccsöntőgép és 
adagolóegység beszerzése” elnevezéssel. (Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásnak 
napja: 2017. ………,a hirdetmény azonosító száma:  ……… ) 
Eladó, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bírálóbizottság javaslata 
alapján a Vevő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.  
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján került megindításra, mivel a tárgyi projekt 
tekintetében Megrendelő támogatási kérelmet nyújtott be. Megrendelő a támogatási igény 
meghatározott összegben történő elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki. 
 

1. A szerződés tárgya 
 
1.1. A szerződés tárgya a Vevő által rendelkezésre bocsátott ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés 1. sz. mellékletében 
részletesen bemutatott 1 db szilikon fröccsöntőgép és a hozzá tartozó adagolóegység – a 
továbbiakban: gép – teljesítés helyszínére történő szállítása, fuvareszközről törénő 
lerakása, teljes körű letelepítése, szerelése, beüzemelése-beszabályozása, Vevő 
kezelőszemélyzetének a betanítása (8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), a szállított 
eszközök jótállási időn belüli szervizelése, javítása, karbantartása, és az alkatrészek 
cseréje.  
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A részletes műszaki paramétereket, továbbá az Eladó által elvégzendő feladatok 
részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazták.  
 

1.2. Eladó a jelen szerződés aláírásával az adásvételi szerződésben és a Vevő által 
rendelkezésre bocsátott ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott gép teljesítés helyszínére 
történő szállítására, fuvareszközről történő lerakására, teljes körű letelepítésére, 
szerelésére, beüzemelésére-beszabályozására, minden az üzembe helyezéshez szükséges 
tartozék és járulékos munkák biztosítására, a rendeltetésszerű használathoz szükséges 
tartozék biztosítására, Vevő kezelőszemélyzetének a betanítására (8 fő részére 2 x 8 óra 
időtartamban), magyar nyelvű használati utasítások átadására, a szállított eszközök 
jótállási időn belüli szervizelésére, javítására, karbantartására, és az alkatrészek jótállási 
időn beüli cseréjére vállal kötelezettséget, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételekkel.  
 

1.3. A gép fuvareszközökről történő lerakása az Eladó feladata és felelőssége. 
 

1.4. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik.  
 

1.5. Vevő köteles Eladó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, az Eladó teljesítéséhez 
szükséges feltételeket biztosítani és az elfogadott teljesítést követően a jelen szerződésben 
meghatározott ellenértéket megfizetni.  
 

1.6. Az Eladó által szállítandó gépnek meg kell felelnie a Vevő által a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott specifikációnak, az Eladó által ajánlata részeként 
becsatolt dokumentumoknak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, 
melyek az Eladó ajánlatának részeként becsatolt szakmai ajánlatban szerepeltek. 
 

1.7. Kizárólag új, előzőleg nem használt gép szállítható.  
 

1.8. Eladó további olyan vállalásai, amelyek a közbeszerzési eljárásban értékelésre kerültek - a 
Kbt. 131. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel: 
 Szerviz kiszállási idő: ….óra89 
 

 
2. Ellenszolgáltatás (Vételár): 

 
2.1. Az ellenszolgáltatás összege az Eladó nyertes ajánlatában foglatakkal összhangban nettó 

… Ft + … Ft ÁFA, azaz … forint + … forint ÁFA.90   
 
2.2. A vételár magában foglalja a jelen szerződésben meghatározott gép ellenértékét, továbbá 

tartalmaz minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek 
teljesítés helyszínére történő szállítását, fuvareszközről történő lerakását, teljes körű 
letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez 

                                                   
89 Az ajánlatnak megfelelően kitöltendő. A megajánlott gépek műszaki paraméterei tekintetében tett vállalásokat a 
jelen szerződés 1. sz. melléklete (szakmai ajánlat és ártáblázat) tartalmazza. 
90 A Felolvasólappal összhangban az 1 db szilikon fröccsöntőgép és az adagolóegység összára. 
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szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges 
tartozékot, Vevő kezelőszemélyzetének a betanítását (8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), 
magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli 
szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.  

 
2.3. Fentiekre tekintettel az árak az Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi 

szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem 
jogosult a Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.  

 
2.4. Eladó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi 

személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes 
mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy 
az általa megajánlott vételár valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára 
fedezetet nyújt. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási 
kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vételár teljes 
mértékben fedezetet nyújt.  
 

2.5. A vételár tehát minden olyan feladat elvégzését, engedély beszerzését, esetlegesen 
szükséges részlet tervek elkészítését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, 
amely a kiadott dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan jelen 
szerződés teljesítéséhez szükséges.  

 
2.6. A vételár az Eladó által szabályszerűen kiállított és a Vevő által igazolt számla / számlák 

ellenében kerül kifizetésre a jelen szerződés 3. pontjában foglaltaknak megfelelően.  
 
2.7. Vevő a gép ellenértékét az általa aláírt szállítólevél alapján, a mennyiségi és minőségi 

átvételt, végleges üzembehelyezési eljárás lefolytatását, a gép jótállási (garancia) 
papírjainak jogszabályi előírásoknak megfelelő kiállítását és a Vevő részére történő 
átadását és a teljesítés igazolását követően az Eladó által szabályszerűen kiállított számlák 
alapján köteles megfizetni.  

 
3. Fizetési mód 

 
3.1.  Előlegfizetés: Vevő nem biztosít lehetőséget előlegszámla benyújtására.  
 
3.2.  A teljesítés során 1 db végszámla nyújtható be.  
 
3.3. Eladó a végszámláját valamennyi termék hibamentes üzembehelyezését követő átadás-

átvételi eljárást követően, a Vevő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be. 
 
3.5. A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt 

feltétételek irányadók.  
 
3.6.  A kifizetés folyamata: A vételár kifizetésére forintban, az igazolt (rész)teljesítés(eke)t 

követően, a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Vevő által leigazolt 
számla/számlák ellenében a Vevő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül 
átutalással – forintban - kerül sor a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdésében, 
továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 
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6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, figyelemmel az adózás rendjéről 
szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire.  

 
3.7.  A fizetési feltételek kapcsán vonatkozó jogszabályok különösen:  

 A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;  
 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem 

kizárólagosan annak 36/A. §-a;  
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;  
 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 
 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
  
3.8. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő számláját a 

kifizetésre kerülő összeggel megterheli.  
 
3.9. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. sz. törvény (Art) 36/A. § rendelkezéseit mind a 
vállalkozó, mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell. Amennyiben az Eladó a fenti 
jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes 
kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Vevő nem vállal felelősséget. Fizetési 
késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.  

 
3.10. Vevő elhalaszthatja a kifizetéseket, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha 

a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a 
szerződő feleknek 5 nap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a 
naptól kell számítani, amikor a szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a 
mulasztásokat.  

 
3.11. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdés szerinti 

késedelmi kamatot köteles megfizetni Eladónak.  
 
3.12. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy  

 nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  
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 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Vevőt haladéktalanul értesíti.  

 
4. Szállítási feltételek, határidők 

 
4.1. A teljesítés helye: 8152 Kőszárhegy, Kandó Kálmán utca 2. 
 
4.2. Vevő előteljesítést elfogad.  
 
4.3. A gép teljes körű leszállítására és a végleges üzembehelyezésre a szerződés hatályba 

lépésétől számított 20 héten belül sor kell, hogy kerüljön. Eladónak a szállítás napját előre 
kell jeleznie, melynek időpontjáról a Vevőt értesítenie kell.  

 
4.4. Üzembe helyezéskor Eladónak át kell adnia a gépre vonatkozó magyar nyelvű használati 

utasításokat.  
 
4.5. Végleges üzembe helyezésre a mind szakmailag, mind műszakilag megfelelőnek ítélt 

teljesítés, valamint a kezelőszemélyzet megfelelő betanítása (jegyzőkönyv felvétele 
mellett) után kerülhet sor. A végleges üzembehelyezésre a szerződés hatályba lépésétől 
számított 20 héten belül sor kell, hogy kerüljön.  

 
5. A felek jogai és kötelességei: 

 
5.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Vevő 3 (három) 

napon belül tájékoztatja az Eladót minden olyan körülményről, amely jelen szerződés 
teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti vagy befolyásolja.  

 
5.2. Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek 

akadályozzák a teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről, 
és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén 
annak minden következményét az Eladó viseli.  

 
5.3. Késedelem esetére kikötött kötbér:  

Eladó az olyan okból előálló késedelem esetére, amelyért felelős  késedelmi kötbér 
megfizetésére köteles Vevő részére. Mértéke a teljes nettó vételár 0,5%/naptári nap. A 
késedelmi kötbér maximum 30 naptári napig kerül felszámításra (maximuma a teljes nettó 
ajánlati ár 15 %-a), ezt követően a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú 
jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.  
A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától a Vevő külön felszólítása 
nélkül azonnal esedékes.  
Vevő a késedelmi kötbér összegét jogosult az Eladó által kiállított számlába beszámítani a 
Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.  
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem 
nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a késedelmi kötbér alapján esedékes összeget az 
Eladó köteles 10 napon belül a Vevőnek átutalni.  

 
5.4. A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér:  
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Eladó az olyan okból történő meghiúsulás esetére, amelyért felelős  (teljesítés jogos ok 
nélküli megtagadása, vagy Vevő szankciós elállása vagy felmondása Eladó 
szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában 
Eladó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles. Mértéke a teljes nettó ajánlati ár 30%-a. Az esedékes összeget az Eladó köteles 10 
napon belül a Vevőnek átutalni.  
A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának 
pillanatától a Vevő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes.  

 
5.5. Hibás teljesítési kötbér:  

Eladó a hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért 
felelős a 3. értékelési részszempontra (szerviz kiszállási idő) tett vállalását a teljesítés 
során megszegi. A hibás teljesítési kötbér mértéke alkalmanként 50.000,-Ft. 
A hibás teljesítési kötbér összege a szerviz kiszállási időre tett vállalás túllépése 
pillanatától a Vevő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. 
Vevő a kötbér összegét jogosult az Eladó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. 
§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem 
nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a kötbér alapján esedékes összeget az Eladó 
köteles 10 napon belül a Vevőnek átutalni. 
 

5.6. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint Eladó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, 
amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy 
meghiúsulása esetén). Eladó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 
szerződésszegését kimenti.  

 
5.7. Az 5.3. - 5.5. pontban meghatározott kötbér kifizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a 

szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését 
követelje.  

 
5.8. Jótállás: 

Eladó az átadás-átvételétől számított 12 hónap teljes körű - mindennemű gyártóművi 
megkötés nélküli - jótállás vállalására köteles a nem kopó alkatrészek tekintetében. A 
jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. A jótállás 
időtartamának lejártát követően Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak 
megfelelő szavatossági jogok illetik meg.  

 
5.9. Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozó(k) tevékenységéért 

azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Ennek ellénére Eladó köteles 
alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés 
közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a 
szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti 
kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét az Eladónak kell viselnie. 
Jelen pont tekintetében a felek alvállalkozó alatt nemcsak a Kbt. 4. § 2. pontja szerinti, 
hanem a Ptk. szerinti alvállalkozót is értik.  

 
5.10. Eladó a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés 

megkötésének időpontjában köteles volt a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési 
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eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt jelen 
szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll kizáró okok hatálya alatt.  
Eladó által jelen szerződés megkötésének időpontjában bejelentett alvállalkozók a 
következők: ……………………………. 
Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 
hatálya alatt.  

 
5.11. Eladó az ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) személyét csak a Vevő egyetértésével 

továbbá a Kbt-ben foglalt korlátozásokkal változtathatja meg.  
 
5.12. Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § 

(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E 
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható 
be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a 
Eladó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 
szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján Vevő szűkítette az eljárásban részt 
vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel 
egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek 
az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg.  

 
5.13. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 

alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve 
a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült.  

 
5.14. Vevő csak az Eladóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem.  

Eladó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak a teljesítés helyén kifejtett 
magatartásáért. Vállalja, hogy betartja a munkavégzés helyén érvényes különleges, a 
Vevő által vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat.  

 
5.15. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére 
információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad.  

 
5.16. Eladó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél 

tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében 
titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat 
ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik 
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a 
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tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon 
hasznosítja.  

 
5.17. Eladó a leszállítandó gépet az adott termékre vonatkozó előírás szerint csomagolva 

szállítja le a Vevőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a termék eladójának a nevét, 
címét, a gyártás évét, illetve a csomag tartalmát.  

 
5.18. Eladó a szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét 

képező dokumentumokat és a Vevő által a rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat, saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat 
ismeri. Eladó a 2.1 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai 
tapasztalatára alapozva és a teljesítés helyszínének ismeretében állapította meg.  

 
5.19. Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt. 136. § (2) bekezdés)  

 
5.20. Vevő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és az Eladó által a helyszínen történő 

teljesítés feltételeit. Eladó az átadás pontos időpontjáról legalább három nappal korábban, 
írásban (fax vagy e-mail útján) értesíteni köteles a Vevőt.  

 
5.21. Vevő jogosult Eladó szerződésszerű teljesítését bármikor ellenőrizni. Eladó a Vevő 

részére lehetőséget biztosít a gyártó telephelyén a gép kipróbálására, amiről a Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat, hiányosságokat az Eladó 
köteles a gép átadás-átvételéig kijavítani. 

 
5.22. Vevő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban és helyen köteles az átadás helyén 

tartózkodni és a leszállított berendezést – az üzembe helyezést követően – átvenni.  
 
5.23. Vevő jogosult a nem szerződésszerű teljesítést írásban visszautasítani, jelen szerződés 6. 

pontjában foglaltak szerint. Ebben az esetben az Eladó köteles a hibát kijavítani és a 
teljesítést elfogadásra újra felajánlani. A hiba kijavítására fordított időtartamért az Eladó 
díjazást nem követelhet.  

 
5.24. Vevő felhívja az Eladó figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötendő szerződés teljesítése érdekében az eljárást megindító hirdetményben a Kbt. 
35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem tette lehetővé és nem követelte meg a nyertes 
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint 
jogképes szervezet létrehozását.  

 
6. Minőségi kifogások: 

 
6.1. A gép minőségi átvételét a Vevő a végleges üzembe helyezési eljárás során végzi el. Vevő 

a minőségi átvételt a mind szakmailag, mind műszakilag megfelelőnek ítélt átadás-
átvételtől, valamint a kezelőszemélyzet megfelelő betanításától (jegyzőkönyv felvétele 
mellett) teszi függővé.  
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6.2. A gép minőségi átvételét a Vevő az általa leigazolt végleges üzembe helyezési 
jegyzőkönyvön ismeri el. Vevő a gép leszállítását követően észlelt minőségi kifogást 
köteles 3 munkanapon belül írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) az 
Eladónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés 
alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Eladó általi kézhezvételétől számított 30 
napon belül saját költségére kell az utánszállítást teljesítenie.  

 
6.3. Amennyiben Eladó a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös 

megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal 
történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített munkálat ellenértékére, 
amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.  

 
6.4. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, 

úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg 
a munkálat megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el.  

 
6.5. A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága 

esetén Eladót, alaptalansága esetén Vevőt terhelik.  
 
6.6. A gép elvesztéséből vagy megrongálódásából illetve bármely más okból eredő kárveszély 

viselése az Eladóról a Vevőre a végleges üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv 
aláírásával száll át.  

 
6.7. Eladónak a gépet az adott termékre vonatkozó előírások szerint, csomagolva, 

sérülésmentesen a teljesítés helyére kell szállítania, és a Vevő által meghatározott 
helyiségben kell üzembe helyeznie.  

 
6.8. A szállított és üzembe helyezett gépeket Eladó csak a teljesítés helyén és az átvételre 

feljogosított személynek adhatja át.  
 

7. Felelősség a teljesítésért 
 
7.1. Eladó felel a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért, így különösen azért, 

hogy, a meghatározott határidőben, minőségben és a kért mennyiségben a megrendelt 
gépet az adott címre leszállítja és üzembe helyezi, valamint a kezeléséhez szükséges 
betanítást elvégzi.  

 
7.2. A szerződésszerű teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető körülményt Eladó 

haladéktalanul köteles jelezni a Vevő felé, illetve ezek elhárítása érdekében minden tőle 
elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás elmulasztásából 
eredő károkért Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik.  

 
7.3. Eladó felel minden olyan kárért, ami szállítás közben keletkezik, ha a szállított gép 

határidőre nem érkezik meg a Vevőhöz, vagy nem az ajánlat és a szerződés 
mellékleteinek megfelelően, illetve nem a Vevő utasításai szerint teljesít. Minden, olyan 
okból előálló késedelemért, amelyért felelős , Eladó késedelmi kötbért köteles teljesíteni a 
Vevő számára.  
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7.4. Eladó mentesül a felelősség alól, amennyiben a Vevő nem teljesítette maradéktalanul 
és/vagy határidőben a szerződésben meghatározott, illetve a teljesítés során jelentkező 
kötelezettségeit.  
 

7.5. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal azért, hogy az általa átadott 
gép a szerződő felek által előzetesen írásban rögzített specifikációknak és Vevő 
elvárásainak megfelelően működik. Ennek keretében az Eladó a specifikációban 
meghatározottaktól eltérő működés esetén a javítást külön ellenszolgáltatás nélkül elvégzi 
és a javított berendezést tesztelés után Vevő részére haladéktalanul átadja. Eladó 
szavatolja, hogy a gép folyamatosan alkalmas rendeltetésszerű használatra és harmadik 
személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a Vevőt a használatában 
korlátozná, vagy akadályozná.  

 
8. Felek egyéb jogai és kötelezettségei 

 
8.1. Eladó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály 

időben megszüntethető legyen.  
 
8.2. Eladó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa végzett 

munkákra vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, 
alvállalkozóival megtartatni, így különösen:  

 a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, 
szakmai, munkaügyi, munkavédelmi koordinátori);  

 a szükséges egyéni védőfelszereléseket – továbbá, ha indokolt, a kollektív 
védőeszközöket – megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani.  

 
8.3. Mindkét fél kijelenti, hogy  

 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 
teljesítésére;  

 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy 
vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek;  

 a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 
jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik. 

 
8.4. Valamennyi, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges nyilatkozat, közlés megtétele 

kizárólag írásban érvényes. A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon és e-
mailen elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig e-
mail esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az 
üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén 
feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló 
szelvénnyel, e-mail esetén pedig a másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel.  

 
8.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 

valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik, és azokat nem hozzák harmadik fél tudomására, kivéve, ha valamelyik 
fél a jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a 
fenti információk valamelyikét.  
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8.6. Eladó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés 
lényeges tartalmáról. Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem 
minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát 
külön törvény (pl. a Kbt.) közérdekből elrendeli.  

 
9. Szerződésszegés 

 
9.1. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben 

szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos 
úton nem tudnak megegyezni – a sérelmet szenvedett fél jogosult – kártérítési igényének 
fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részétől azonnali hatállyal elállni 
a másik félhez intézett ajánlott levél útján.  

 
9.2. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének 
teljesítését elmulasztja.  

 
9.3. Amennyiben Eladó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelőséggel tartozik, 

kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó 
szervezettől az adott esetben általában elvárható.  

 
9.4. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a 

szerződésszegést az Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult 
szerv intézkedése okozza.  

 
9.5. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől akkor 

is elállhat, ha:  
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  
b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 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 eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.  

 
9.6. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 

a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból.  

 
9.7. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 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, 
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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.  

 
9.8. Eladó tudomásul veszi, és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, 

de nem kizárólagosan, ha Eladó  
 ellen a Cégközlönyben közzétett módon, felszámolási, végelszámolási, hivatalból 

törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás 
van folyamatban;  

 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;  
 a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak 

(rész)teljesítésével - érdekkörében felmerült okból – harminc napos késedelembe 
esik;  

 érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós 
akadályoztatását előidéző körülmény;  

 ha Eladó a szerződésből és mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeinek a 
Vevő által meghatározott mennyiségben és minőségben, határidőben vagy 
megfelelő póthatáridőn belül nem tesz eleget;  

 részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, 
megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új 
biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a 
Vevő felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik;  

 tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre 
jogosult szerv által megállapításra kerül; 

 ha a jelen szerződés teljesítéséből fakadó bármely kötelezettségét szándékosan 
vagy gondatlanságból megszegi (elmulasztja). Így különösen a szerződésben 
vállalt feladatok késedelmes teljesítése, valamint az akadályközlésre vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása;  

 az előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja 
vagy használja fel, vagy a felhasználás ellenőrzését megakadályozza;  

 valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik;  
 bármely olyan tevékenysége, amely Eladónak felróható módon veszélyezteti a 

projekt eredményességét.  
 
9.9. Eladó írásban azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést:  

 ha Vevő a teljesítéshez, illetve a határidőben történő teljesítéshez szükséges 
információkat, adatokat, dokumentumokat az Eladó ismételt írásbeli felszólítása 
ellenére 15 napon belül sem adja át;  

 ha a Vevő a megrendelt és leszállított terméket alapos ok nélkül, ismétet írásbeli 
felszólításra sem veszi át.  

 
9.10. A 9.5. és 9.7. pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített feladatok szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  
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9.11. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szerződés Vevő részéről történő felmondása 
vagy elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 
gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.  

 
 

10. Átadás-átvételi eljárás 
 
10.1. A gép leszállítása Eladó felelőssége és költsége, értve ez alatt az áru fuvareszközről 

történő lerakását is.  
 

10.2. Eladó és Vevő a beszerelésre megállapított határidő lejártáig köteles a szerelési munkák 
befejezéséről és a gép üzembe helyezéséről, valamint a próbaüzemről jegyzőkönyvet 
felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a berendezés paramétereinek a felek általi 
beméréséről készült adatokat. A jegyzőkönyv tartalmazza az üzembe helyezett berendezés 
tartozékainak tételes jegyzékét, az azokon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat, a 
berendezés paramétereinek a felek általi beméréséről készült adatokat, valamint a 
próbaüzem alatt tapasztalt eseményeket.  
A sikeres üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv időpontja tekintendő a szerződés 
teljesítése szempontjából irányadó időpontnak, amikor Vevő a szerződés tárgyát képező 
árut mennyiségileg és minőségileg átveszi és a teljesítésről szóló igazolást az Eladónak 
átadja.  
Az üzembe helyezés abban az esetben sikeres, ha az üzembe helyezett berendezés 
tartozékaival együtt a próbaüzem alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasan üzemel.  

 
10.3. Vevő és Eladó átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

vesznek fel. A felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv keltének időpontja a termékek 
ajánlatkérő részére történő műszaki átadásának az időpontja, míg a termékekre vonatkozó 
jótállás kezdete a sikeres üzembehelyezésről felvett jegyzőkönyv dátuma.  
Eladó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vevőt legalább 8 nappal előbb 
értesíteni. 

 
10.4. Az átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető sikeresnek, ha az érintettek írásos nyilatkozatai 

valamennyi jelen szerződés tárgyát képező gépet rendeltetésszerű használatra alkalmasnak 
minősítik.  

 
10.5. A felek rögzítik, hogy Eladó az átadás-átvételi eljárás során, legkésőbb annak befejezéséig 

köteles az alábbi dokumentumokat 1 példányban a Vevő részére átadni:  
 Üzembe helyezéskor Eladónak át kell adnia a gépre vonatkozó magyar nyelvű 

felhasználói dokumentációt, valamint üzemeltetési kézikönyvet.  
 A szállítandó gépnek rendelkeznie kell az üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez 

szükséges engedélyekkel, dokumentációkkal.  
 
10.6. Az átadás-átvételi eljárás során Eladó köteles Vevő részére átadni a gép megfelelőségi 

igazolását (pld. gépkönyveket, garancialeveleket, stb.).  
 
10.7. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő megfelelő szakismerettel rendelkező, érintett 

szakembereit az üzembe helyezés befejezéséig kiképzik a gép rendeltetésszerű használatára 
(8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban). 

 



 87

10.8. Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk 
enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy 
kárenyhítés körében – ha az értesítésre lehetőség nincs – mindegyik fél köteles előzetes 
értesítés nélkül eljárni.  

 
10.9. Eladó kötelezi magát, hogy a garanciális feladatok ellátására megfelelő felkészültségű, 

kellő számú magyarul beszélő szakemberrel rendelkező magyarországi szervizbázist tart 
fenn. A garanciális időszak alatt előforduló meghibásodásokat az Eladó - saját választása 
szerint - csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.  

 
10.10. Az egyes árukra vonatkozó speciális garanciális feltételeket - melyek azonban a jelen 

szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számára, vagy amennyiben 
hátrányosabbak a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az egyes áruhoz 
mellékelt garanciajegyek tartalmazzák.  

 
11. Engedélyek: 

 
11.1. Eladó jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak 

megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat 
Vevő részére.  

 
11.2. Amennyiben bármelyik gép tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék 

forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Eladó köteles a 
körülményekről Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan termék, 
amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg.  

 
11.3. A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Eladót terhelik.  
 
11.4. A fenti esetben a szerződő felek a kiesett termék mással történő pótlásáról, illetve azok 

ellenértékének beszámításáról esetenként állapodnak meg.  
 

11. Szoftverrendelkezések: 
 

12.1. Amennyiben Eladó a jelen szerződés tárgyát képező géppel együtt rendelkezésre bocsát 
szoftvereket, úgy a szoftverek felhasználási jogait korlátozás nélküli időtartamra át nem 
ruházható, ill. nem kizárólagos jelleggel adja át a Vevőnek. A gépekkel együtt leszállított 
szoftvereket Vevő a leszállított géppel együtt annak működtetése céljából jogosult 
változatlan formában és a műszaki leírásban megnevezett célra használni. A szoftvereket és 
az ehhez tartozó dokumentációt a Vevő harmadik fél részére semmilyen jogcímen vagy 
megállapodás alapján nem adhatja át, ill. semmilyen módon nem teheti ilyen személyek 
részére hozzáférhetővé. A szoftverek használati díját a vételár tartalmazza. Vevő a 
szoftvereket nem másolhatja le, nem fejlesztheti tovább, nem fejlesztheti vissza, ill. nem 
törölheti azokat. A leszállított áru teljesítményének ill. teljesítőképességének növelése 
érdekében az azzal együtt szállított szoftver módosítása ill. bővítése külön díjazás ellenében 
történik.  

 
12.2. A szervizszoftverek használata vonatkozásában szerződő felek külön megállapodásban 

rendelkeznek, tekintettel arra, hogy a szervizszoftverek használati joga az Eladót illeti.  
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13. Felek képviselői, kapcsolattartói: 
 
13.1. Vevő képviselője:  

 Név:  
 Cím:  
 Telefon:  
 Fax:  
 E-mail:  

 
13.2. Eladó képviselője:  

 Név: … 
 Cím: … 
 Telefon: … 
 Fax: … 
 E-mail: … 

 
13.3. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a szerződő felek haladéktalanul 

írásban tájékoztatják egymást és ennek elmaradásáért felelősséggel tartoznak.  
A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást 
mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem 
jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.  

 
13.4. A tájékoztatás és kapcsolattartás formájaként Felek nyomtatott (postai úton, ill. fax útján 

kézbesített), vagy elektronikus formában történő tájékoztatást kötnek ki.  
 

14. Hatályba lépés 
 
14.1. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján került megindításra, mivel a tárgyi projekt 

tekintetében Megrendelő támogatási kérelmet nyújtott be. Megrendelő a támogatási igény 
meghatározott összegben történő elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki.  

 
15. Szerződésmódosítás 

 
15.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. §-

ában meghatározott feltételek szerint.  
 
15.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy 
telefonszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a 
másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 
határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 
értesíteni.  

 
15.3.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – 
minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a 
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megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi 
rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály 
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a 
szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

 
16. Alkalmazandó jog 

 
16.1. Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A jelen szerződésben 

nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az ajánlati felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok, a Ptk., valamint a Kbt.  vonatkozó szabályai az irányadók.  

 
17. Eljárás jogvita esetén 

 
17.1. A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek - hatáskörtől függően - a Vevő székhelye 
szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 
18. Egyéb feltételek 

 
18.1. Minden jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítések írott 

formában (elsősorban telefaxon, illetve ajánlott levélben) kell történnie. Ezen értesítések 
hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.  

 
18.2. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 

kezelendők:  
 ajánlati felhívás,  
 közbeszerzési dokumentumok,  
 Eladó ajánlata.  

 
18.3. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a 

felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban 
foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok 
felsorolásuk sorrendjében irányadóak.  

 
A jelen szerződést - amely 4 (négy) egymással megegyező eredeti példányban készült - a 
szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt aláírták. A szerződés 3 db eredeti 
példánya a Vevőt és 1 eredeti példánya pedig az Eladót illeti meg. 
 
Kelt: Szabadbattyán, 2017. ………  
 
Melléklet: 1.sz.: Szakmai ajánlat és ártáblázat 
 
 

 
…………………….. 

Vevő 

 
……………………………. 

Eladó 
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Simon István egyéni vállalkozó 
8151 Szabadbattyán, Széchenyi utca 19. 

 
 

3.KÖTET 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
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1 db szilikon fröccsöntőgép adagolóegységgel 
Műszaki követelmények 
 
Vizsgált paraméter Követelmény 

Záróerő min. 50 t 
Gép működtetés Hidraulikus, vagy elektromos meghajtású 
kidobó erő  min. 35 kN 
kidobó út  min. 100 mm 
Oszlop távolság  horizontális irányban min. 450 mm 

vertikális irányban min. 360 mm 
vagy oszlop nélküli  

felfogó lapok EUROMAP 2 szerinti 
Központosító tárcsa ø 125 mm 
Felfogó lap min. távolsága 200 mm 
Felfogó lap max. távolsága 850 mm 
Nyitásí út max.  min. 250 mm 
Szerszám magasság max.  min. 290 mm 
Vákuum szivattyú  25m3/h 
Vákuum felügyelet  gépvezérlésen keresztül 
Szerszám fűtés min. 8 szabályzó kör 2 kW/kör 
Szerszám fűtés elhelyezése mindkét lapon vagy a burkolaton 
QS váltó standard vagy feltapadás mentes 
Hibakijelzés akusztikusan, 3 színű lámpával 
Aljzat 2 db 230V Schuko 16A  + 2 db 400V Schuko 16A 
Átfolyás szabályzó 6 szoros, 10 l/min vagy 6 szabad kör 
Lövéstömeg: 2,5gr-22gr 
szerinti csiga-henger 

min 20 – max 25 mm ø csiga-henger 

zárófuvóka kialakítása Pneumatikus, hidraulikus, vagy rugós  
adagoló szivattyú elektromos meghajtású 
Szállítási mennyiség max. 1500gr/min 

Adagoló egység A+B 
komponenshez 

LSR 20 ELA  20 literes 

LSR csomag / Csatlakozó 
csomag  

Hűtött kivitel, nyomás mentesítés golyósszeleppel, 
nyomásszabályzó szelep, állvány, statikus mixer hűtött,  
Keverőfej az A+B komponenshez.  

Színezék adagoló Szelep elektro pneumatikus folyadék adagolós 1 literes 
tartállyal 

Gépburkolat  felül nyitott 
tanúsítvány  CE 
  
Magyar munkavédelmi 
szabályoknak való megfelelés 

A megajánlott terméknek meg kell felelnie a magyar 
munkavédelmi előírásoknak (piktogramok, magyar 
nyelvű figyelmeztetések, feliratok) 

Szállítási idő max 20 hét 
Jótállás 12 hónap (nem kopó alkatrészekre) 
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Szerviz kiszállási idő  max. 24 óra 
Tesztelési lehetőség Tesztelési lehetőség biztosítása a gépgyártó 

telephelyén 
gépátvétel / üzembe helyezés Vevő telephelyén 
oktatás 8 fő részére 2 x 8 óra 
 
 
 
Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás 
időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség 
elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos 
karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez 
szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a 
fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-
beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a 
betanítását( 8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított 
eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének 
költségeit is.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő 
hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását 
szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni 
kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete 
szerint kell igazolnia az ajánlatban.  
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