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I.

KÖTET

Ajánlattételi Felhívás
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Ajánlattételi Felhívás
A Közbeszerzésekrő l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) nemzeti eljárásrendje alapján a Kbt.
113. §. (1) bekezdése alapján szabályozott nyílt eljárás lefolytatására
1) AJÁNLATKÉRŐ
Hivatalos név:
Tiszasas Községi Önkormányzat
Székhely:
Magyarország 5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32.
Telefon:
+36 56 / 326-001
E-mail:
postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu, titesz.tiszasas@gmail.com
Fax:
+36 56 / 563-085
Típusa:
Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
NUTS-kód:
HU322
Kapcsolattartó személy: Gyói Gábor polgármester
Ajánlatkérő általános címe:
www.tiszasas.hu
Technikai azonosító:
AK25078
Az ajánlatkérő típusa:
Helyi önkormányzat
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Ajánlatkérő Felelő s Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadója:
Neve:
Bakos László EV.
Címe:
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.
Telefon:
+36 30/848-8454
Telefax:
+36 56/786-695
E-mail:
kozbeszerzes.bakos@gmail.com
Lajstromszám:
00171
2) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, INDOKA
A Közbeszerzésekrő l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti
eljárásrend alapján a Kbt. 113. §. (1) bekezdés alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a beszerzés becsült
értékére.
Kbt. 112. § (1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint
a. a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
b. e törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben - a 22-24. §-ban foglalt szempontok megfelelő alkalmazásával - a törvény
Második Részét a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabálynak is megfelelő en kell alkalmazni.
Kbt. 113. § (1) Az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi
közzé. Az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megel ő ző en, de legfeljebb tizenkét
hónapon belül köteles a Közbeszerzési Hatóság által elérhető vé tett elektronikus úton és módon a megindítandó eljárásról
szóló összefoglaló tájékoztatást küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet a Közbeszerzési Hatóság a megküldést
követő en egy munkanapon belül a honlapján közzétesz. Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással egyidejű leg
köteles megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét,
amelyeknek az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni. Az összefoglaló tájékoztatásban
konkrétan meg kell jelölni az ajánlatkérő nevét és címét, az érdeklő dés jelzésére szolgáló elérhető séget, a szerző dés
tárgyát, a beszerzés mennyiségét vagy a teljesítés nagyságrendjét meghatározó más adatot, a szerző dés idő tartamát vagy
a teljesítés határidejét, a teljesítés helyét, a 114. § (11) bekezdése szerinti fenntartást, valamint a gazdasági szereplő knek
szóló arra vonatkozó felhívást, hogy érdeklő désüket az eljárás iránt az ajánlatkérő nél jelezzék az ajánlatkérő által az
összefoglaló tájékoztatásban meghatározott idő pontig, amely nem lehet az összefoglaló tájékoztatás megküldését követő
ötödik munkanapnál korábbi. A 75. § (6) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy az eljárást megindító felhívás helyett az
összefoglaló tájékoztatásban kell a 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információt megadni. Az
összefoglaló tájékoztatás további adataira és részletes adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály
tartalmazza.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az összefoglaló tájékoztatásban úgy kell megadni, hogy annak alapján a
gazdasági szereplő k meg tudják ítélni, hogy az eljárás iránti érdeklő désüket kívánják-e az ajánlatkérő nél jelezni. Az
érdeklő dés jelzésére a 41. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az elektronikus úton tett nyilatkozatot a gazdasági
szereplő knek nem szükséges elektronikus aláírással ellátni. A tájékoztatás tartalma a közzétételét követő en nem
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módosítható. Ha az ajánlatkérő nem vagy nem a tájékoztatásban szereplő adatoknak megfelelő en kívánja az eljárást
megindítani, abban az esetben a tájékoztatás visszavonásáról legkéső bb a megküldésétő l számított tizenkét hónapon
belül köteles értesíteni a Közbeszerzési Hatóság által elérhető vé tett elektronikus úton és módon a Közbeszerzési
Hatóságot, valamint írásban azokat a gazdasági szereplő ket, akik addig az ajánlatkérő nél az eljárás iránt érdeklő désüket
jelezték. A Közbeszerzési Hatóság a visszavonás tényét az értesítést követő en egy munkanapon belül a honlapján
közzéteszi.
(2) Az ajánlatkérő köteles legalább három - a Közbeszerzési Hatóság felé elő zetesen megjelölt - gazdasági szereplő nek
megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szerepl ő knek is, akik az
ajánlatkérő nél az eljárás iránt érdeklő désüket jelezték. Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplő k részére
egyidejű leg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkéső bb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétő l számított tizenkét
hónapon belül. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkéső bb a felhívás megküldésének napján az 57. §
rendelkezéseinek megfelelő en rendelkezésre bocsátja. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplő k tehetnek
ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
megküldte. Bármely gazdasági szereplő , amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult
közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szerepl ő vel is, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontásakor
ismerteti, hogy mely gazdasági szereplő knek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a gazdasági szereplő k kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelő en és
lehető ség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A kis- és középvállalkozásokról,
fejlő désük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés ennek
megítélésekor nem alkalmazandó.
(4) Az (1)-(2) bekezdés alkalmazása esetén az ajánlattételi vagy részvételi határidő , az eljárást megindító felhívás vagy a
közbeszerzési dokumentumok módosításáról, valamint az eljárást megindító felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt
közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta elő tt közvetlenül, egyidejű leg írásban kell
tájékoztatni azokat a gazdasági szereplő ket, akiknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. A
közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen köteles
közvetlenül elektronikusan elérhető vé tenni. Nem módosítható az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok olyan eleme, amely az (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatásban is szerepelt.
(5) Az (1)-(4) bekezdés nem alkalmazható, ha
a. az építési beruházás becsült értéke a hétszázmillió forintot eléri vagy meghaladja;
b. a 3. melléklet szerinti szolgáltatás becsült értéke az uniós értékhatárt eléri vagy meghaladja;
c. az ajánlatkérő elő zetes tájékoztatót, idő szakos elő zetes tájékoztatót vagy elő minő sítési hirdetményt alkalmaz
eljárást meghirdető felhívásként.
(6) Ha az (1)-(2) bekezdés nem kerül alkalmazásra, az ajánlattételi vagy részvételi határidő t, az eljárást megindító felhívást
vagy a közbeszerzési dokumentumokat módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi vagy részvételi
határidő ig, annak eddig megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az
eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta elő tt írásban közvetlenül, egyidejű leg tájékoztatni kell azokat a
gazdasági szereplő ket, akik az ajánlatkérő nél az eljárás iránt érdeklő désüket jelezték. így különösen akik a közbeszerzési
dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A módosító hirdetmény megjelenéséig a
közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.

3) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
Ajánlatkérő az ajánlattételhez jelen Felhívást (I. kötet) és Ajánlattételi Dokumentációt készített (II. kötet) illetve
minden további szerző déses követelményt (III. kötet), mű szaki iratanyagot (IV. kötet) jelen felhívással
egyidejű leg térítésmentesen küld meg Ajánlattevő k részére elektronikus úton. A kapcsolattartás valamint a
közbeszerzési valamennyi irat korlátlanul és teljeskörű en, közvetlenül és díjmentesen az eljárás közbeszerzési
szaktanácsadója által a kozbeszerzes.bakos@gmail.com címen kerül megküldésre, valamint annak
közzétételével a KBA rendszerben illető leg Ajánlatkérő honlapján korlátozásmentesen és térítésmentesen
érhető el. A megküldött iratanyag átvételét, olvashatóságát és kezelhető ségét kérjük visszajelezni elektronikus
formában a fent meghatározott (kozbeszerzes.bakos@gmail.com) e-mail címre!
KBA Honlapcím:
http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4500015293917554
>> tárgyi eljárás kiválasztása
Honlapcím:
http://www.tiszasas.hu
>> közbeszerzés
4) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE
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A közbeszerzési eljárás tárgya: árubeszerzés az alábbi tárgyban:
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosítószámmal nyilvántartott "Szociális
Tiszasason" projekt megvalósítása - árubeszerzés 11 ajánlati rész alapján
1. ajánlati rész: Konyhatechnológia
2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
3. ajánlati rész: Rendezvény sátor
4. ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
1. ajánlati rész: Konyhatechnológia
BRE18/095 Aluplast állvány
BRE18/196 Aluplast állvány
RGH-150 Gázzsámoly
Rm acél hokedli
F-FE 20-12 Rm acél fali elszívóernyő
Axiális ipari ventilátor
IPA39 Kézmosó kiöntő
Fagor AG l0l gazüzemű kombinált sütő -pároló
DVA16 Vízlágyító készülék
Készüléktartó állvány
Vízfürdő s melegentartó pult
M2 1680 mosogató
MA-752 Alapgép
KF-605-KO Húsörlő segédgép
PSZK-150 Paszírozó, szeletelő , kockázó, reszelő segédgép
HGA-150 Gördíthető tárolóállvány
BRE18/203 Aluplast állvány
MG9-10 BM Fagor gázüzemű fő ző üst
F-TMA 2080 Rm acél munkaasztal
Rúdmixer
HT0550 Hústő ke
F-MA FP 1040 Rm acél munkaasztal
F-MA FP 1240 Rm acél munkaasztal
F-MA FP 1050 Rm acél munkaasztal
F-MA FP 1250 Rm acél munkaasztal
F-MA 0460 RM acél hokedli
F-MA 0650 RM acél hokedli
Mikrohullámú sütő
C5FV6/ 5 égő s gáztű zhely
Kétszintes tálalókocsi
Háromszintes tálalókocsi
Tálcatartó kocsi
Badella 10 literes
Badella 5 literes

alapszolgáltatások fejlesztése

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
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Splitklíma
Álló melegvíz tároló
Egykaros mosdócsaptelep
Orvosi mosdócsaptelep
Fali orvosi mosogató csaptelep

1
1
5
8
11

db
db
db
db
db

3. ajánlati rész: Rendezvénysátor
Rendezvénysátor

1

db

4. ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
Bering 3 üléses hintaágy
SAN REMO kerti pad
Napernyő
Java karfás szék
Asztal puroplan felülettel 80*80 cm-es szürke
BELLEVUE pad

2
2
2
36
10
2

db
db
db
db
db
db

5. ajánlati rész: Intérményi bútorok, berendezési tárgyak
Textilbő r borítású karfás szék
Étkező asztal
Tárgyaló asztal
Irattartó szekrény
Irattartó szekrény
300x210 cm fali fogas+kalaptartó+tükör+esernyő tartó
Sarokszekrény
Polcos szekrény
Cső gyű jtő takarós polcos szekrény
Térelválasztó fal
Textilbő r borítású karfás tárgyaló szék

36
9
1
2
1
1
1
1
1
1
4

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
Defibrillátor
Sürgő sségi táska OXY

1
1

db
db

7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
Budapest nő i kerékpár
Samsung UE65MU6402 Ultra HD Smart LED TV
Audio-Technica ATW-13F AT-One kézimikrofonos vezetéknélküli szett
Alto Pro-TS 212 aktív hangfal, 550 W
Allen&Heath Zed 10 keverő
Jura impressa C60 kávéfő ző
Bosch KGE39BL41 kombinált hű tő szekrény
Karcher V6 szárazporszívó
Karcher SI 2.600 CB vasaló
Whirlpool FSCR90430 elő ltöltő s mosógép 9 kg
Electrolux EDH3488GOW hő szivattyús szárítógép

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
PC konfiguráció
ASUS Corel5 laptop

1
1

db
db

9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
Garant felmosókocsi felszerelve
17-56276 Fellowes pulsar + spirálozógép
Leitz ilam easy 17-74760000 laminálógép

1
1
1

db
db
db
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10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
Fiat Doblo Panorama Easy 1,4

1

db

11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
Gépjármű raktérburkolás

1

db

A további részletes tevékenységek a költségvetési kiírás valamint a tervdokumentáció szerint.
Fő szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy
42.00.00.00 – 6
□□.□□.□□.□□-□
39.31.40.00 – 6
39.14.10.00 – 2
39.52.25.30 – 1
39.14.20.00 – 9
30.00.00.00 – 9
39.10.00.00 – 3
33.19.10.00 – 5
39.71.00.00 – 2
30.20.00.00 – 1
30.10.00.00 – 0
34.10.00.00 – 8
34.00.00.00 – 7
5) A SZERZŐ DÉS MEGHATÁROZÁSA
Szállítási szerző dés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosítószámmal nyilvántartott "Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason" eszközbeszerzése megvalósítására, 11 ajánlati rész alapján.
Szerző dés ajánlati részenként kerül megkötésre.
6) A SZERZŐ DÉS IDŐ TARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ K
Az idő tartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés
befejezés

□□ vagy napokban: 30 (a szerző dés megkötésétő l számítva)
□□□□/ □□/□□ (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
□□□□/ □□/□□ (év/hó/nap)

7) TELJESÍTÉS HELYEI
Tiszasas közigazgatási területe.
1-2. ajánlati részek vonatkozásában: 5474 Tiszasas, Fő út 13. hrsz.:658
3-11. ajánlati részek vonatkozásában: 5474 Tiszasas, Kossuth L. utca 5. hrsz.: 14
NUTS-kód

HU322

8) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint - HUF.
Tartalékkeret nem kerül meghatározásra.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A közbeszerzés tárgyát képező szállítási tevékenység elvégzését
Ajánlatkérő a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosítószámmal nyilvántartott "Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése Tiszasason", a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható
költségeinek az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásával finanszírozza.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a.
Az ellenszolgáltatás az igazolt szerző désben rögzített szállítás teljesítését követő en Ajánlattevő által
benyújtott számla alapján átutalással - Magyar Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
és a Kbt. 135. § szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétő l számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő k figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjérő l szóló törvény
(Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Elő leg biztosításának lehető sége és módja: elő leg igénybevételére nincs lehető ség

7

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
Számlabenyújtás
lehető sége,
részszámlázás:
Ajánlatkérő a szerző désben rögzített
tartalom teljesítését követő en, az általa teljesítés-igazolással elismert szállítási körülmények alapján hiányés hibamentesen kitöltött és benyújtott számlákat fogadja be.
Szerző dés ajánlati részenként kerül megkötésre, így Ajánlati részenként 1-1 db végszámla nyújtható be,
melynek kötelező melléklete a valamennyi termék leszállítását jóváhagyó szállítólevél.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
a) Az adózás rendjérő l szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a.
b) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
c) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
A fizetési feltételek kapcsán irányadó továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a Ptk. 6:155.§-a, a Kbt. 135.§
valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A§-a.
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentumok részét képező szerző déstervezet rögzíti.
9) TÖBBVÁLTOZATÚ ÉS RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐ SÉGEK
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehető ségét kizárja, a részekre történő ajánlattételt elő írja:
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosítószámmal nyilvántartott "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason" eszközbeszerzése 11 ajánlati rész alapján
1. ajánlati rész: Konyhatechnológia
2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
3. ajánlati rész: Rendezvény sátor
4. ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
10) AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE
Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan
- különösen minő ségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is
szerepel.”
Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Súlyszám

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

75

Minő ségi szempont

Szállítási idő tartam mértéke nap egységben

25

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1 pont (alsó) -10 pont (felső ).
Az 1. és 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez ő bb
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő , a
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
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A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb szállítási idő mértéke nap
egységben) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvező bb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy a 2. bírálati részszempont kapcsán az alábbi
kritériumokat írja elő :
A Szállítási idő tartam mértéke (a szerző déskötéstő l/ megrendeléstő l számított termékszállítás) – a 30 naptári
napon belüli termékszállításnál kedvező tlenebb ajánlat nem tehető , valamint a 8 napon belüli vagy annál
kevesebb idő tartamú, de legkevesebb 3 napon belüli szállítási vállalás is a maximális 10 pont értékelésben
részesül. A naptári napok mennyiségét egész szám egységben szükséges megadni. Ahol "nap" megjelölés
található, azt naptári nap egységben kell értelmezni.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelő nyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
11)

KIZÁRÓ OKOK ÉS MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDJAI

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő , alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő , akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az elő írások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevő nek a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlattevő az alvállalkozó
és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozatot köteles
benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplő k tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) (2)
bekezdése szerinti kizáró okok.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy nem vesz igénybe a
szerző dés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő k figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében az ajánlattevő k, az
alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett
nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás megküldésének napjánál.
Ha az ajánlatkérő nek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának
valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelő en öt munkanapos határidő
tű zésével kérheti az érintett ajánlattevő t a kizáró okok tekintetében az ajánlattételi felhívásban elő írt
igazolások benyújtására.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is benyújthatóak.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia

[„… ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattev ő , … nyilatkozata arról, hogy
olyan társaságnak minő sül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott t ő zsdén, vagy amelyet szabályozott
tő zsdén jegyeznek;
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ha az ajánlattevő t … nem jegyzik szabályozott tő zsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelő zésérő l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;
ha a gazdasági szereplő nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; …]
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
12) AKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, IGAZOLÁSI MÓDOK, ADATOK
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P1./ Az ajánlattevő nek a szerző dés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a jelen felhívás megküldésének napját
közvetlenül megelő ző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a saját vagy jogelő dje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga elő írja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető , a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenő rzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ajánlati részenként azonos elvárás.
P1./Utalás az alkalmasság igazolására
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerző dés teljesítésére, ha a saját vagy jogelő dje mérleg szerinti eredménye a
jelen felhívás megküldésének napját közvetlenül megelő ző három lezárt üzleti évben egynél többször negatív
volt.
Ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az elő írt teljes idő szakban, mert az idő szak kezdete után kezdte meg mű ködését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételrő l szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ebben az esetben Ajánlattevő alkalmatlan a szerző dés teljesítésére, ha mű ködésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem eléri el a nettó
300 000 Ft-ot.
Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
mű ködik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételrő l szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban elő írt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelő nek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában mű ködik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételrő l szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban elő írt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelménynek elegendő , ha az egyik ajánlattevő megfelel.
Az elő írt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva
is megfelelhet, mely esetben a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben elő írtakat is megfelelő en alkalmazni kell.
Ajánlati részenként értendő , valamennyi ajánlati részre azonos elvárás.
Mű szaki, illetve szakmai alkalmasság
Az ajánlattevő nek a szerző dés teljesítéséhez szükséges mű szaki, illetve szakmai alkalmassága - figyelemmel
annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a
szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni – igazolható:
M1./ a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás
megküldésétő l visszafelé számított három év legjelentő sebb szállításainak ismertetésével.
M1./ Utalás az alkalmasság igazolására
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Ajánlattevő alkalmatlan a szerző dés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétő l visszafelé
számított három évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyának megfelelő termékek elő írások és
szerző dés szerint teljesített szállítási referenciájával az alábbiak szerint:
1. ajánlati rész: Konyhatechnológia esetében
legalább 1 db gázzsámoly, 1 db gázüzemű sütő -pároló gép, 1 db vízfürdető s melegen tartó pult, 1 db
húsörlő gép vagy segédgép szállítása
2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei esetében
legalább 1 db split klíma, 1 db 200 l-es melegvíztároló szállítása
3. ajánlati rész: Rendezvény sátor esetében
legalább 1 db 8x20 m-es rendezvénysátor szállítása
4. ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök esetében
legalább 30 db rattan szék/fotel, 1 db hintaágy, 8 db kerti asztal szállítása
5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak esetében
legalább 30 db tárgyalószék, 4 db polcos szekrény szállítása
6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök esetében
legalább 1 db defibrillátor szállítása
7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök esetében
legalább 1 db mosógép, 1 db hű tő szekrény, 1 db TV, 1 db szárítógép, 1 db kávéfő ző gép szállítása
8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök esetében
legalább 1 db laptop szállítása
9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak esetében
legalább 1 db spirálozó gép, 1 db lamináló gép szállítása
10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés esetében
legalább 1 db gépjármű szállítása
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra esetében
legalább 1 db gépjármű raktér burkolást készített szállítási referencia
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést
vagy az ajánlattevő /az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerző dést
kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- teljesítés idejét (év, hó, nap),
- az értékesítés tárgyát oly módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
megállapítható legyen,
- az ellenszolgáltatás összegét (közös ajánlattevő ként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó
teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése értékét),
- a szerző dést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, az információt adó nevét és elérhető ségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az elő írásoknak és a szerző désnek megfelelő en történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a mű szaki, illetve szakmai alkalmassági
követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
Az elő írt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva
is megfelelhet, mely esetben a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdéseiben elő írtakat is megfelelő en alkalmazni kell.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erő forrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése
alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérő t az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti
korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Amennyiben valamely elő írt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részér ő l
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti, az alkalmassági követelmény teljesülésére vonatkozó nyilatkozatát is.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
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A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban elő írt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban elő írt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint [321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 21. §-a]., az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (7) szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ha ajánlatkérő nek kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmával
kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelő en öt munkanapos határidő tű zésével kérheti az
érintett ajánlattevő t az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.
13) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ K
2017. év október hó 10. napja 10:00 óra
14) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK ADATAI
név:
Tiszasas Községi Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal
cím:
5474 Tiszasas, Rákóczi út 32.
Személyes benyújtás: Solymosi Zoltán kapcsolattartónál fenti címadatok alatt
Az ajánlatokat munkanapokon hétfő tő l - csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap
munkanap, szombaton 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig lehet benyújtani.
15) AZ AJÁNLAT NYELVE
Magyar
16) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS KÖRÜLMÉNYEI
név:
cím:
Idő pontja:
Jelen lévő k:

Tiszasas Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal épülete
5474 Tiszasas, Rákóczi út 32.
2017. év október hó 10. napja 10:00 óra
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint lehetnek jelen

17) AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
Az ajánlattételi határidő lejártának idő pontjától számított 30 nap. A meghatározott idő tartam automatikusan
meghosszabbodik, amennyiben a Kbt. 70. § (2) bekezdésében szabályozott eset fordul elő .
18) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MEGKÜLDÉSE
2017. év szeptember hó 28. napján elektronikus (e-mail) formájában az Ajánlattételi Felhívást és
Dokumentációt illetve mű szaki leírást és költségvetést (I-IV. kötet) valamennyi résztvevő térítésmentesen
megkapja illetve annak elérhető sége korlátozásmentesen a KBA rendszerben valamint Ajánlatkérő honlapján
(www.tiszasas.hu) érhető el.
Ajánlatkérő Összefoglaló tájékoztatót tett közzé 2017. szeptember hó 20. napján a KBA rendszerben,
megjelölt legalább 3 gazdasági szereplő t - amelyeknek saját kezdeményezésre megküldi az Ajánlattételi
felhívást és Dokumentációt – valamint feltüntette az eljárás iránti érdeklő dés jelzésének határidejét.
19) AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték és egyéb biztosíték adásához nem köti az ajánlattételt.
20) EGYÉB FELTÉTELEK
1. A szerző dést biztosító kötelezettségek:
1.1. Meghiúsulási kötbér: a szerző dés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények tekintetében a
szerző dés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a.
Ajánlatkérő 30 naptári napi, Ajánlattevő nek felróható késedelmet követő en jogosult a szerző déstő l
egyoldalúan elállni.
Ajánlattevő köteles a szállítás neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a szerző dés teljes nettó
végösszege 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérő részére.
A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az Ajánlatkérő fizetési
számlájára történő megfizetése.
Az ajánlatkérő a szerző dés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha
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a)
b)
c)
d)
e)

az Ajánlattevő a teljesítést megtagadja;
az Ajánlattevő a szerző dést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
a szerző dés teljesítése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;
az Ajánlattevő a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik;
az Ajánlattevő ismétlő dő súlyos hibája megállapítható vagy az Ajánlatkérő által a szerző désszerű
teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;

1.2. Hibás teljesítési kötbér: Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerző dés szerinti szállítási
kötelezettségeit nem megfelelő en, nem szerző désszerű en vagy nem az elő írt mű szaki elvárásoknak
megfelelő en teljesíti, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt
érvényesíthet.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj összegének 5 %-a, minden egyes hibás teljesítéssel
érintett szállítási tétel után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20%-a.
A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az Ajánlatkérő fizetési
számlájára történő megfizetése.
1.3. Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerző désben meghatározott teljesítési határidő t
olyan okból, amelyért felelő s, elmulasztja, úgy ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevő vel szemben
késedelmi kötbért érvényesíteni.
A nyertes ajánlattevő t a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek
mértéke a szállítási ár 0,5%/naptári nap a késedelem első napjától, azzal, hogy a nyertes ajánlattevő vel
szemben érvényesített késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.
A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a szerző déstő l, a szerző dést
felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az Ajánlatkérő fizetési
számlájára történő megfizetése.
1.4.Jótállás: mértéke valamennyi termék esetében minimum 12 hónap, az igazolt teljesítéstő l számítva,
tekintettel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendeletben foglaltakra (vonatkozó termékkörök).
A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a jogszabályokban, a
szerző désben, a mű szaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi követelménynek, elő írásnak,
szabványnak.
A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdő dik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
A jótállási idő szak alatt felmerült hibák esetén a nyertes Ajánlattevő [Vállalkozó] köteles a hibát
térítésmentesen elhárítani, az Ajánlatkérő [Megrendelő ] írásbeli hibabejelentése alapján.
Ajánlattevő jótállása megszű nik:
a) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
b) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az Ajánlatkérő t terheli,
c) Az átadott kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából, illetve ha a kár elemi csapásból
származik.
A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni
Ajánlatkérő a kötbéreket – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelő en – abban az esetben érvényesíti, ha a
nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelő s, megszegi a szerző dést. Mentesül a kötbérfizetési
kötelezettség alól, ha szerző désszegését kimenti.
Ajánlatkérő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény 6:153. § és 6:154. §,
6:157. §, §, 6:171. §, 6:186. §, 6:187. § alapján írta elő .
Vonatkozó rendelkezések, első dlegesen, de nem kizárólagosan:
a) a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerző dés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
b) az 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemrő l;
c) Polgári törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény.
d) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és
annak módosításai
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2. A Kbt. 66. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlattevő nek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő en kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerző dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevő nek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a
kis- és középvállalkozásokról, fejlő désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minő sül-e.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes
adatot.
5. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerző dés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
6. Ajánlattevő nek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezésérő l a cégbíróság által megküldött igazolást is,
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytő l
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást
7. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevő nek a felhívás
megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő , nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlathoz. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában
szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
8. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 113. § (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az eljárásban
kizárólag azok a gazdasági szereplő k tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást
megküldte. Azok a gazdasági szereplő k, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást - anélkül, hogy az
eljárás iránt érdeklő süket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági
szereplő , amelynek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan
gazdasági szereplő vel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
9. A közös ajánlattételre a Kbt. 35. § (1), (2), (3), (4), (6), (7) bekezdései az irányadóak.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattevő k által cégszerű en aláírt közös Ajánlattevő i
megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
- a közös Ajánlatevő k nevét;
- azon Ajánlattevő t, aki a közös Ajánlattevő ket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illető leg a közös
Ajánlattevő k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- a szerző déses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös Ajánlattevő k azon
bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követő en a kifizetés megtörténhet;
- valamennyi közös Ajánlattevő i tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelő sséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerző dés szerző désszerű teljesítéséhez szükséges
munkák megvalósításáért;
10. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös
ajánlattevő k tekintetében.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. elő ír.
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12. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő k figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.
47. § (2) bekezdése alapján - ha jogszabály eltérő en nem rendelkezik - egyszerű másolatban is be lehet
nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást,
vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: garanciavállaló nyilatkozata vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelő s fordítását is elfogadja.
13. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben az ajánlatok értékelése
során a nyertes ajánlatot követő legkedvező bb ajánlatot tevő nek minő sített szervezettel (személlyel) kösse
meg a szerző dést, amennyiben ez a szervezet (személy) az összegezésben megjelölésre kerül.
14. Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, ajánlatkérő elektronikus úton (e-mail) az ajánlattételi felhívással
együtt közvetlenül megküldi az ajánlattevő knek. Az ajánlattételi dokumentáció másra át nem ruházható.
15. Irányadó idő : a felhívásban és a dokumentációban, valamennyi órában megadott határidő magyarországi
helyi idő szerint értendő .
16. Az ajánlattevő köteles minden, a szállításhoz szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. Köteles a
mű szaki leírás, a szállítási helyszín és a költségvetési kiírás közötti felülvizsgálatot elvégezni, ez alapján
ajánlatot adni. Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy azok a szerző dés érvényességi idején belül
változatlanok maradjanak. A megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a szállítási tevékenységgel
összefüggő költséget, járulékot és szállítási, rakodási és egyéb díjat.
17. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az alábbi rendelkezések az irányadók:
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerű en aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban,
zártan,
roncsolás-mentes
csomagolásban,
magyar
nyelven,
papír
alapon.
Az ajánlatban lévő , minden - az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
vagy gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre
jogosultak. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján, az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról
képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt.
Az elektronikus példánynak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az elektronikus
példány lehető ség szerint egyetlen file legyen és Acrobat Reader programmal olvasható, PDF kiterjesztésű
legyen. Ajánlattevő nek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon
benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány
tartalma az irányadó. Az eredeti példányt zsinórral, egyéb fű zési megoldással lapozhatóan össze kell fű zni. Az
ajánlat minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az ajánlathoz tételes
oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása elő tt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A csomagolásra rá kell írni: „AJÁNLAT” „TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” „Az ajánlattételi határidő elő tt nem bontható fel”
A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidő n belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő ig sor kerül.
18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő k figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevő nek a szerző dés
teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minő sített ajánlattevő k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében. [321/2015. (X.30.) Korm.

rendelet 30. § (4) bekezdése]

Ajánlatkérő felhívja a minő sített ajánlattevő k figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 39. § (3)
bekezdésben foglaltakra.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint a hiánypótlás lehető ségét biztosítja.
20. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(7) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
21. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget, kockázatot az ajánlattevő nek kell viselnie.
22. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárási dokumentumokban (I.-IV. kötet) nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekrő l szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
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rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerző désekre egyebekben a Ptk.
rendelkezéseit is kell alkalmazni.
23. Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés
alkalmazására nem kerül sor.
24. Az ajánlattevő nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a
Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni.
25. Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve mű szaki leírásban
meghatározott gyártmányú, eredetű , típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illető leg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal mű szakilag egyenértékű
dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad.
Az egyenértékű ség igazolása vonatkozásában Ajánlattevő feladata a teljeskörű bizonyító iratok benyújtása,
mely az összehasonlítást biztosítja. Ennek körében Ajánlattevő köteles, az egyenértékű ként általa megjelölt,
valamint a referenciatermék vonatkozásában is, valamennyi mű szaki körülményre tekintettel benyújtani, a
mű szaki paraméterekre vonatkozó igazoló számítását, alátámasztó iratait. Különösen az eszközök
teljesítményére (elektromos és gépészeti igények), méretére (pl. vastagság, szélesség, hossz), hatékonyságára,
funkcionalitására, mű ködési mechanizmusára, meghajtási módjára, a szerkezet üzemelési körülményeire
(fogyasztás, zajkibocsátás, áramfelvétel, kapcsolódó kiegészítő k), a textilt tartalmazó termékek
vonatkozásában annak anyagára, anyagminő ségére, szakítószilárdságára, összetételére, kialakítására, valamint
a termékek további meghatározó mű szaki körülményeire. Az összehasonlítást bemutató számítást, igazoló
iratot nyilatkozat formájában csatolni szükséges, melyben tudomásul veszi Ajánlattevő , hogy ha a termék
fő bb jellemző i között negatív eltérés (a referenciatermékkel legalább nem egyenértékű termék kerül
megjelölésre) tapasztalható, ajánlata érvénytelen. Amennyiben nem egyértelmű módon és nem a
legjellemző bb termékjellemző ket mutatja be Ajánlattevő , úgy Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban kéri a
pótlólagos igazolást. A konyhatechnológiai eszközök vonatkozásában kérjük szem elő tt tartani, hogy a
tervezett gépi technikai eszközök méretei a rendelkezésre álló felhasználási helyre tervezett körülményeket
tartalmazzák, méretbeli eltérés esetén részletes körülményi vizsgálat szükséges, hogy a technológiai eszközök
elektromos, gépészeti bekötései, kivezetései és helyigénye megfelel-e, azok beépítethető k-e. Kérjük továbbá
figyelembe venni, hogy a konyhatechnológiai eszközök kapcsán a rendelkezésre álló elektromos hálózati
teljesítmény növelése, azaz a megajánlott konyhagépek elektromos áramfelvétele nem növekedhet (hálózati
ellátási korlát). Amennyiben bármelyik konyhatechnológiai eszköz helyigénye, elektromos igénye nem
megfelelő , a tervezettekkel nem egyenértékű vagy jobb az ajánlat érvénytelen lehet.
26. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a kapcsolattartó adataiban megadott
faxszámra vagy e-mail címre küldi meg az ajánlattevő k részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevő k figyelmét,
hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelő sséget azért,
ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
27. A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való
közremű ködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevő k figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdéseinek
rendelkezéseire.
28. Ajánlatkérő az eljárás eredményérő l az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevő ket a Kbt. 79.
§-a szerint.
29. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő k figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint Ajánlatkérő
eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidő ben legalább két
ajánlatot.
30. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektő l az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekrő l, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
31. Az ajánlattevő nek/közös ajánlattevő nek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, felvilágosítás kérésre adott
válasza vagy Kbt. 72. § szerinti indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44.§ szerinti üzleti titkot tartalmazó
iratokat elkülönítetten köteles az ajánlathoz csatolnia.
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
16

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő k figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
32. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő k figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
41. §-ának (6) bekezdése alapján
„az államháztartás központi alrendszerében a kiadási el ő irányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerző dés, illetve létrejött ilyen
szerző dés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minő sül átlátható szervezetnek.…”
Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1.
pontja tartalmazza.
Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő elő írja, hogy szerző déskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minő süljön.
Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevő nek a szerző déskötés tervezett idő pontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minő sül-e.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minő sül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését
követő en felmerülő , az ajánlatkérő által elő re nem látható lényeges körülménynek minő sül, amelyre
tekintettel az ajánlatkérő a szerző dés megkötésére képtelenné válik és így az ajánlatkérő a Kbt. 131. §-ának (9)
bekezdése alapján mentesül a szerző déskötési kötelezettsége alól.

II.

KÖTET

Ajánlattételi Dokumentáció
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Ajánlattételi Dokumentáció
Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával az Ajánlattevő nek lehető vé tegye a sikeres
ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelő en csoportosítva, akár ismételve is tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elő segíthetik a sikeres ajánlattételt.
Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítására hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
indított.
Az Ajánlattételi Felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen Dokumentáció rendelkezései az irányadóak
és kötelező ek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy
szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK
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1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

1. ajánlattevő : az a gazdasági szereplő , aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő , aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerző dés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplő t, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerző dés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, c)
építési beruházás esetén az építő anyag-eladót;
3. egységes európai közbeszerzési dokumentum: a Második Rész alkalmazásában a kizáró okok fenn nem
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti objektív
kritériumok teljesülése elő zetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a gazdasági szereplő nek az Európai
Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát tartalmazza
4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelmérő l szóló törvényben meghatározott fogalom;
gazdasági szereplő : bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési
beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
5. hátrányos helyzetű munkavállaló: a foglalkoztatás elő segítésérő l és a munkanélküliek ellátásáról szóló
törvényben meghatározott fogalom;
6. innováció: olyan új vagy jelentő s mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat - beleértve
többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat - új marketingmódszer, vagy új szervezési
mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok terén, amelynek célja különösen
valamely tevékenység hatékonyságának javítása, kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése;
7. írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények
tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekbő l álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd
közölhető , ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is;
8. kapcsolt vállalkozás: az a vállalkozás, amely a számvitelrő l szóló törvény értelmében a közszolgáltató
ajánlatkérő vel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás, a) amely
felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorol, b) amely a
közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy c) amely a közszolgáltató
ajánlatkérő vel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll;
9. közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a
koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása
érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdet ő
hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott elő zetes tájékoztató, mű szaki leírás, ismertető ,
kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerző déses feltételek, a gazdasági szereplő k által benyújtandó
dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
10. közbeszerzés elő készítése: az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás megkezdéséhez
szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és
piacfelmérés, elő zetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési
dokumentumok elő készítése;
11. közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy
meghirdető hirdetmény feladásának idő pontja, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást
megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének
idő pontja;
12. közbeszerzési szerző dés: e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre,
szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerző dés; 24a.3 közbeszerzési
szolgáltató: olyan szervezet vagy személy, amely járulékos közbeszerzési szolgáltatást kínál a piacon,
különösen a felelő s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó;
13. meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel
rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények névértéke
meghaladja a jegyzett tő ke felét,
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkező vel kötött
megállapodás alapján a befolyással rendelkező vel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással
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rendelkező n keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével
rendelkeznek,
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselő k (döntéshozók, ügyvezető k) vagy a felügyelő bizottság
(felügyeleti, ellenő rző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja;
14. mű szaki egyenértékű ség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó mű szaki paramétere,
amely mérhető , és amelynek elő írt mérő számát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti;
15. pénzügyi intézmény: a hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott
fogalom
16. szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a mű szaki leírásban és a szerző déses feltételekben foglalt
ajánlatkérő i elő írásokra tett ajánlat
17. támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerző dés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi elő ny
juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt, a kezességvállalást, és az adózó a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, valamint az
adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményezett célra
történő felajánlását
18. Kbt.: a közbeszerzésekrő l szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
19. Art.: az adózás rendjérő l szóló 2003. évi XCII. törvény.
20. Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű
aláírással egyenértékű nek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a
cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.
2.

Általános tájékoztatás, Ajánlattevő feladata:

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevő ket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával ajánlatkérő nek
nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt
rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen közbeszerzési dokumentum kizárólag az eljárást
megindító felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (első sorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő .
Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat azon gazdasági
szereplő k számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körű en, térítésmentesen hozzáférhető vé teszi, akik a
Kbt. 113.§ (1) bekezdése alapján kiválasztásra kerültek illetve mindazoknak a gazdasági szereplő knek, akik
ajánlattételi szándékukat jelezték.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezett és nyilvános további dokumentumok - a
közvetlen megküldés mellett – közvetlenül szintén hozzáférhető ek.
A közbeszerzési dokumentumok letölthető ek .doc és .pdf formátumban a KBA rendszerben és ajánlatkérő
honlapján.
A tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a mű szaki dokumentáció részét képező és .xls
formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az elő írtaknak
megfelelő en az ajánlatban változtatásmentesen, beárazott formában benyújtani.
A Dokumentáció Ajánlatkérő szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelő en a szellemi alkotásokról szóló
jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása, sokszorosítása csak a jelen eljárásban történő
használat érdekében megengedett, a jelen eljárás keretein kívül bármilyen formában történő felhasználásához
Ajánlatkérő nem járul hozzá. Az ajánlati dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi
felhívásban foglaltakat. Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció együtt kezelendő , az
Ajánlattevő knek az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott valamennyi
tartalmi és formai követelménynek megfelelő en kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.
Az Ajánlattevő knek az ajánlattételi dokumentációban közölt információkat bizalmasan kell kezelniük, melynek
tartalmáról harmadik félnek információt nem szolgáltathatnak, ha csak ez az ajánlat elkészítéséhez, illetve az
esetleges jogvitát rendező eljárások lefolytatásához nem szükségesek.
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Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelező en alkalmazandó kollektív szerző dés, illetve a Kbt.
4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő . Az ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektő l az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekrő l, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlattevő nek e követelményekrő l külön nyilatkozatot nem kell
benyújtania.
Ajánlattevő az alábbi szervektő l kérhet tájékoztatás:
Egészségvédelem:
Emberi Erő források Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefon: +36-1-795-1200
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Honlap::www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Telefon: 56/422-106
Fax: 56/422-106
Adózás:
NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Cím: 5000 Szolnok - Központi ügyfélszolgálat, József Attila u. 22-24.
Telefonszám: +36 (56) 503-333
Fax: +36 (56) 507-577
NAV
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.nav.gov.hu
Környezetvédelem:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő osztály
Fő osztályvezető : Dr. Nemes Gábor
Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor krt 4
Telefon: 56/523-343
Fax: 56/343-768E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
Szociális követelményekrő l, valamint a fogyatékossággal élő k esélyegyenlő ségérő l tájékoztatás kérhető
az alábbi szervezettő l:
Emberi Erő források Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelő s Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefonszám: +36-1-795-1200
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és
Szalay utca sarok)
Foglalkoztatáspolitikáért felelő s miniszter által vezetett minisztérium
Telefonszám: +36 1 473-8166
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Telefax: +36 1 473-8164
Email: sandor.czomba@ngm.gov.hu
Környezetvédelmi követelményekrő l továbbá tájékoztatás kérhető az alábbi szervezettő l:
Földmű velésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya:
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Zöld szám: 06-80-40-11-11
Telefon: 06-1-795-2530
Fax: 06-1-795-0067
E-mail: info@fm.gov.hu
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4.
Telefon: 56/510-840
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Szabadság tér 3.
Telefon: 56/527-050
Fax: 56/527-051
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
Telefon: 56/795-666
Fax: 56/795-694
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36-06-1-374-2700
Fax: +36-06-1-374-2925
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkaerő piacért és Képzésért Felelő s Államtitkárság
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefon: +36 (l) 795-1400
Fax: +36 (l) 318-2570
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Honlap: www.kormany.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket
tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke
-

87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelmérő l
98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról
29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról
105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról
138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról
111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésrő l
100. számú ILO-egyezmény a férfi és a nő i munkaerő nek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő
díjazásáról
182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló
azonnali lépésekrő l
bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelmérő l és annak Montreáli Jegyző könyve az ózonréteget
lebontó anyagokról
a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenő rzésérő l és ártalmatlanításáról szóló bázeli
egyezmény (Bázeli Egyezmény)
Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról
Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és
peszticidek elő zetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 10.) és annak három
regionális jegyző könyve

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban tett elő írásokat, különösen, de nem kizárólagosan a
mű szaki leírásban és a szerző déses feltételekben tett elő írásokat.
A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a mű szaki
leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen lehet. A hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása
során javítható az ajánlatban elő forduló olyan nem jelentő s, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba,
átalánydíjas szerző désre tekintettel 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, az ajánlattevő k közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 69. § (3)
bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
A jelen közbeszerzési dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt
megkönnyítse az ajánlatkérő . Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő k figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi
kötelező vé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevő knek.
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Ajánlatkérő javasolja az ajánlattevő knek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben
ellenő rizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellő zésével kívánja ajánlatát megtenni,
ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai
megfelelő sége érdekében. A közbeszerzési dokumentumban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása
javasolt, de az ajánlatkérő által elő írt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja
ajánlatkérő , amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az ajánlatkérő , illető leg jogszabály által
elő írt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
Ajánlattevő felelő ssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az
ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére
bocsássa, a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel.
A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat
érvénytelenné minő sítése lehet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az ajánlatkérő nek az eljárásból
ki kell zárnia az olyan ajánlattevő t, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az
eljárásban elő írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis
nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az ajánlat érvénytelennek
minő sül.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a
szerző dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban
továbbá az ajánlattevő nek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlő désük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minő sül-e (Kbt. 66. § (4) bek.).
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű , vagy magyar nyelvre
lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során. Ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelő s fordítását elfogadja, ajánlattevő nem
köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített
– hiteles fordítás készíttetésére. Felelő s magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti
szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az
ajánlattevő a felelő s. A közbeszerzési eljárásban joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok,
dokumentumok alkalmasak.
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehető k közzé.

3.

Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költségeket az ajánlattevő nek kell viselnie. Az
ajánlattevő nek nincs joga semmilyen, a Kbt-ben valamint jelen Dokumentációban kifejezetten megadott
jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére.
A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétő l függetlenül az ajánlatkérő vel és az
eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem
bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.
Az ajánlatban bekért információk nyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének
következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.
Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan, vagy a
hiánypótlási felhívást követő en is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag nem felel meg
az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és az ajánlattevő i kérdésekre adott
válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.
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Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevő nek, sem
másoknak nem fizet.
4.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlattevő knek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekrő l
szóló 2015. évi CXLIII. törvény elő írásaival összhangban kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehető ségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja.
További részletek az I - IV. kötet szerint.
5.

Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kizárólag
írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási
formát. Ajánlattevő k az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket
kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelő ző en, a kapcsolattartóként megjelölt
felelő s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónak faxon vagy e-mailben - Word formátumban - eljuttatva,
feltüntetve az eljárás tárgyát. A beérkezés tényét és idő pontját vita esetén Ajánlattevő knek kell tudniuk
igazolni.
Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § (1) és (5) bekezdései az irányadók:
(1) Bármely gazdasági szereplő , aki az adott közbeszerzési eljárásban … ajánlattevő lehet – a
megfelelő ajánlattétel … érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő tő l vagy az általa meghatározott szervezettő l.
(5) A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplő k
esélyegyenlő ségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhető vé kell tenni vagy meg kell küldeni
valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklő dését az eljárás iránt az ajánlatkérő nél jelezte,
… . A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik
gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplő knek
küldte még meg.
Kiegészítő tájékoztatásra továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése az irányadó:
(6) A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta elő tt ésszerű idő ben köteles az
ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő , ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez … szükséges, azonban az ésszerű idő ben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon
élhet az ajánlattételi … határidő meghosszabbításának lehető ségével.
A kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak.
Ajánlattevő k a fenti szabályok megsértésébő l adódó valamennyi következményt viselni kötelesek.
Telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlő ség elvének biztosítása érdekében nem áll módunkban választ
adni!
Amennyiben Ajánlattevő olyan telefax berendezést jelölt meg, amely nem 24 órás mű ködésű , vagy mű szaki
hibás, és nem jelölt meg tartalék berendezést, valamint az Ajánlattevő által megjelölt elektronikus postafiók
levelek fogadására nem alkalmas és ezen okokból a kiegészítő tájékoztatás késedelmesen jut el
Ajánlattevő höz, az ebbő l eredő késedelemért, vagy kárért Ajánlatkérő felelő sséget nem vállal (Kbt. 41. § (2)
bekezdés b) és c) pont) alapján.
Amennyiben az értékelés során hiánypótlásra van szükség, vagy bármilyen más értesítés küldése válik
szükségessé, a fentiekben leírtak ezen esetekben is érvényesek, beleértve a telefaxok illetve elektronikus
postafiók üzemelésére vonatkozó, fentebb jelzett elő írásokat is.
Ajánlatkérő a környezetvédelmi elvek alapján az elektronikus kommunikációt részesíti elő nyben, így minden,
az eljáráshoz kapcsolódó iratot elektronikusan e-mail formában küldd meg Ajánlattevő k részére.
Az ajánlatot nem lehet ceruzával készíteni.
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Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció mellékletében a Közbeszerzési törvény elő írásainak megfelelő
iratmintákat bocsát az Ajánlattevő k részére, de a jelen ajánlattételi dokumentáció mellékletében nem szerepel
az ajánlathoz csatolandó összes nyilatkozatra, illetve igazolásra vonatkozó minta. Ezen további nyilatkozatok,
igazolások törvényi, valamint az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak való
megfelelő sége az Ajánlattevő felelő ssége!
Ajánlattevő adja meg ajánlatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint telefon és telefax
számait, valamint e-mail címeit, akik az eljárás során nyilatkozat tételre, információ adására jogosultak.
Kapcsolattartási pont, ahová az ajánlattevő k kiegészítő tájékoztatáskérésüket intézhetik, illetve ahová az
ajánlatkérő i tájékoztatások kézhezvételét vissza kell igazolniuk, illető leg ahová a közbeszerzési
dokumentumban elő írt egyéb visszaigazolásokat meg kell küldeni:
név:
cím:
telefon:
e-mail:

Bakos László - FAKSZ
Magyarország 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 169.
+36 30/8488454
kozbeszerzes.bakos@gmail.com

Minden kiegészítő tájékoztatáskérést e-mail-en world.doc formátumban is el kell juttatni a lebonyolítónak az
archibakos@gmail.com, kozbeszerzes.bakos@gmail.com címre!
A Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatások kapcsán fennálló törvényi határidő kkel összefüggésben
ajánlatkérő felhívja ajánlattevő k figyelmét a Kbt. 48.§ (3) bekezdésére, miszerint ha a határidő utolsó napja
nem munkanapra esik, akkor a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, illetve helyszíni bejárást nem tart.
6.

Az ajánlatok benyújtásának körülményei

Az ajánlattevő nek az eljárás során írásos ajánlatot kell elkészítenie, melyet az Ajánlattételi Felhívásban
rögzítettek szerinti formában és módon kell benyújtani, úgy hogy az alábbiakat is figyelembe szükséges venni:
A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás megkezdésekor, annak sértetlensége egyértelmű en
megállapítható legyen. A csomagolást a meghatározottak szerinti feliratozással kell ellátni.
-

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti elő írásnak megfelelő en, az Ajánlatkérő nem vállal felelő sséget
a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő elő tti felbontásáért.
Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidő n túl postán, illetve futárral érkező ajánlatokat az
Ajánlatkérő átveszi, a késve érkezés tényét és benyújtó ajánlattevő nevét, címét jegyző könyvezi amennyiben az ajánlat felbontása nélkül az megállapítható, egyéb esetben az el ő bbiek rögzítése céljából
kizárólag a fentiek megállapítása az ajánlat felbontásra kerül -. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra,
hogy a késve benyújtott vagy a határidő n túl beérkező ajánlat a közbeszerzési eljárás dokumentumának
minő sül, így annak példányait nem küldi vissza, hanem a törvényben elő írt határidő ig megő rzi.

-

A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidő n belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő ig sor kerül.

-

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébő l eredő kockázat az ajánlattevő t
terheli. A postán feladott ajánlattételi példányokat tartalmazó csomagon – az elő ző ekben
meghatározottakon túl – fel kell tüntetni: „Iktatás után azonnal a címzetthez továbbítandó.”

-

A benyújtott ajánlat eredeti és elektronikus példányát az Ajánlatkérő 5 évig megő rzi.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú ajánlatot tenni, ajánlatkérő
minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni,
másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ajánlatkérő
az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további menetébő l kizárja.
Nem fogad el olyan ajánlatot ajánlatkérő , amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék megajánlását
tartalmazza. Szerző déskötés esetén Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerző dés részévé
válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása vagy a megajánlások mértéke jogszabályba
vagy a kiírás feltételeibe ütközik. Az ajánlatkérő a kapcsolt kedvezményeket nem tudja értelmezni, ezért felkéri
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a tisztelt ajánlattevő ket, hogy kizárólag a bírálati szempontok vonatkozásában adják meg az általuk adható
legkedvező bb feltételeket.
Felhívjuk az Ajánlattevő k figyelmét, hogy minden – az Ajánlattételi Felhívásban, és az Ajánlattételi
Dokumentációban, valamint a Kbt-ben elő írt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó
külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz.
7.

Az ajánlatok bontása

Az ajánlat bontására a Kbt. 68. § (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdésekben meghatározott feltételeknek
megfelelő en az ajánlati határidő lejártakor, az ajánlattételi felhívásban megadott helyszínen kerül sor.
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő , az ajánlattevő k, valamint az általuk meghívott személyek
lehetnek jelen a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján.
A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlati határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevő k nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint
azokat a fő bb, számszerű síthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek

(felolvasólap adatai). [Kbt. 68. § (4) bekezdése]

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról jegyző könyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül
valamennyi Ajánlattevő nek elektronikus úton megküld.
A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról Ajánlatkérő szintén jegyző könyvet vesz fel, és azt az összes –
beleértve az elkésett – ajánlattevő nek megküldi.
8.

Hiánypótlás

Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehető ségét, valamint
az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében az ajánlattevő ktő l felvilágosítást kér.
A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak
arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok
vagy a jogszabályok elő írásainak.
A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új
gazdasági szereplő re tekintettel, ajánlatkérő egy alkalommal lehető séget biztosít hiánypótlásra.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van
folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel
hiánypótlásra.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és az ajánlatban a beszerzés
tárgyának jellemző ire, az ajánlattevő szerző déses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerző dés
más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentő s, egyedi részletkérdésre
vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerző dés 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 ajánlattevő k között
az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
A Kbt. 71. § (7) bekezdés alapján, az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerint és
csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges.
A Kbt. 72. § alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és errő l a kérésrő l a többi ajánlattevő t egyidejű leg, írásban
értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerző dés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget
tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan
értékelésre kerülő eleme tekintetében.
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9.

Az ajánlatok vizsgálata

Az ajánlattételi határidő lejártát követő en az ajánlatkérő megkezdi az ajánlatok bírálatát. Ennek során
ajánlatkérő a hiánypótlás lehető ségét a Kbt. 71. § alapján, az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal összhangban
biztosítja, felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba/hiányosság tekintetében csak egy
alkalommal van lehető ség hiánypótlásra. Ajánlattevő jogosult az ajánlatkérő által nem észrevételezett hiányok
pótlására is a folyamatban lévő hiánypótlás határidejéig. A hiánypótlás csak arra irányulhat, hogy az ajánlat
megfeleljen a közbeszerzési dokumentumoknak vagy a jogszabály elő írásainak.
A hiánypótlás során az ajánlatban található iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet.
Ajánlatkérő nek a Kbt. 71. § alapján lehető sége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmű
kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevő tő l írásban felvilágosítást kérjen. A felvilágosítás
kérés tényérő l a többi ajánlattevő egyidejű leg írásban kap értesítést. A felvilágosítás nem megfelelő módon
vagy tartalommal történő megadása, illetve a rendelkezésre álló határidő elmulasztása az ajánlat
érvénytelenítését vonja maga után.
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján írásban az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást fog kérni azon ajánlattevő ktő l, akik esetében aránytalanul alacsony
ellenszolgáltatást talál, vagy – a Kbt. 72. § (7) bekezdés alapján – teljesíthetetlennek (pl. túlzottan alacsony
vagy magas mértékű nek, illető leg kirívóan aránytalannak értékelt) ítélt kötelezettségvállalást talál. Az
indokolás kérés során ajánlatkérő a Kbt. 72. §-ban foglaltak szerint fog eljárni.
Az ajánlatok felbontását követő en történik az ajánlatok részletes formai és tartalmi ellenő rzése.
Megvizsgálásra kerül, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
10.

Az ajánlatok értékelése

Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli –
„a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minő ségi, környezetvédelmi, szociális szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.”
Ajánlatkérő a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakat:

(4) Nyílt eljárásban az ajánlatkér ő az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követ ő en végzi el.
Ebben az esetben csak a legkedvező bb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja
nevezni, a második legkedvező bb ajánlatot tett ajánlattevő – tekintetében vizsgálja az ár vagy költség
aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattev ő ajánlata
aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következ ő
ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelel ő en kell elvégezni.
(5) Az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok
bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok
értékelését követő en végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvez ő bb vagy a
legkedvező bb és az azt követő egy vagy több legkedvező bb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A
69. § rendelkezéseit megfelelő en alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az
összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvez ő bb
ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megel ő ző en az ajánlatkérő az
ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjed ő en teljeskörű en elbírálja.
A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alkalmasság igazolása két körben történik a Kbt. 67. § (1)
bekezdésben, illetve a Kbt. 69. § (4) vagy (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő en.

A Kbt. 69. § bekezdése alapján
„(1) Az ajánlatok … elbírálása során az ajánlatkér ő nek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, … megfelelnek-e a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat … érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági
szereplő , akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkér ő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró
okok … elő zetes ellenő rzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben … az ajánlat megfelel ő ségét ellenő rizni, szükség
szerint a 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkér ő az egységes európai közbeszerzési
dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidej ű leg … ellenő rzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés
szerint elérhető adatbázisok adatait is.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelel ő nek talált ajánlatokat az ajánlatkér ő az értékelési
szempontok szerint értékeli.
(4) Az eljárás eredményérő l szóló döntés meghozatalát megel ő ző en az ajánlatkérő köteles az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvező bbnek tekinthető ajánlattevő t megfelelő határidő tű zésével felhívni a
kizáró okok, az alkalmassági követelmények … tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban el ő írt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában … az
ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkér ő figyelmen kívül
hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megel ő ző en, kizárólag azon ajánlattevő k
tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevő ket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkér ő nem hívja fel az ajánlattevő t
az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattev ő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést
követő en sem megfelelő en nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az
ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvező bbnek tekinthető ajánlattevő t hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az
ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattev ő t nevezhet meg nyertes ajánlattevő ként, aki az
alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e
törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint el ő írt igazolási kötelezettségének eleget tett.
(6) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megel ő ző en dönthet úgy, hogy a (4) bekezdésben
foglaltak szerint nemcsak a legkedvez ő bb, hanem az értékelési sorrendben azt követ ő meghatározott számú
következő legkedvező bb ajánlattevő t is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkér ő az összegezésben
csak akkor nevezheti meg a második legkedvez ő bb ajánlattevő t, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelő ző en ő t is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehet ő séggel az ajánlatkérő
akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az
ajánlattevő k egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
(7) Ha az ajánlatkérő nek … az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő
nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határid ő tű zésével kérheti az
érintett ajánlattevő t …, hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. …”
Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, ha Kbt. 73. § (1), (2), (4), (6) bekezdésében foglalt
bármelyik eset fennáll.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi
esetekben is, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az
ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére:
Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása (pl. kiegészítő tájékoztatás,
a felhívás szerinti egyenértékű ség megjelölése) nélkül új sorral egészíti ki, vagy
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, vagy
Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi adatait
módosítja, vagy
egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az
nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.
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Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja .
Továbbá, Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, ha
nem nyújtottak be az ajánlattételi határidő ben legalább két ajánlatot.
Ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha Kbt. 75. § (2) a)–d), f) pontokban, (3), (4), (5)
bekezdésében foglalt bármelyik eset fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdésében foglalt esetekben az Ajánlattevő t kizárja az eljárásból.
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból az ajánlattevő t a Kbt. 74. § (2) bekezdésében foglalt esetekben is.
A Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján „Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve az

Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni.”

Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan
- különösen minő ségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is
szerepel.”
Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Súlyszám

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben

75

Minő ségi szempont

Szállítási idő tartam mértéke nap egységben

25

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1 pont (alsó) -10 pont (felső ).
Az 1. és 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvező bb
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő , a
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb szállítási idő mértéke nap
egységben) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvező bb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy a 2. bírálati részszempont kapcsán az alábbi
kritériumokat írja elő :
A Szállítási idő tartam mértéke (a szerző déskötéstő l/ megrendeléstő l számított termékszállítás) – a 30 napon
belüli termékszállításnál kedvező tlenebb ajánlat nem tehető , valamint a 8 napon belüli vagy annál kevesebb
idő tartamú, de legkevesebb 3 napon belüli szállítási vállalás is a maximális 10 pont értékelésben részesül.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelő nyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
Bírálati elemek:
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A nettó összes ajánlati ár, mint első részszempont vonatkozásában a legmagasabb ajánlat a
legkedvező tlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvező bb. Értéke magyar forintban meghatározott
egyösszegű átalányárként értendő mely nem tartalmazza a vonatkozó áfa-tartalmat.
Az ajánlati árnak egyértelmű en tartalmaznia kell a megjelölt termék Ajánlatkérő címére történő eljuttatását,
szállítását, annak fel- és lerakodását, gépek és eszközök tekintetében azok beüzemelését, beállítását,
bekötését, üzemkész állapotban történő elhelyezését!
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzés idő tartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és
vállalkozói hasznot is.
Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevő nek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció és
a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a Szerző dés teljes idő tartamára
vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni.
Az Ellenszolgáltatás összegét Forintban kell megadni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelő s
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között
minden illetéket, díjat, bérletet, a szállításhoz, felhasznált víz-, csatorna-, villamos energia stb. díját is. Az
ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az
Ajánlatkérő számára.
Szállítási határidő (Megrendeléstő l számított napok száma)
A felolvasólapon a tervezett szerző dés megkötésétő l számított szállítási intervallum mértékét kell megadni
naptári napokban. A napok számításánál a kezdő nap (tervezett szerző déskötés napja=megrendelés napja) és
a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdő nap sem a
zárónap nem számít bele).
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy a 2. bírálati részszempont kapcsán az alábbi
kritériumokat írja elő :
A Szállítási idő tartam mértéke (a szerző déskötéstő l/ megrendeléstő l számított termékszállítás) – a 30 napon
belüli termékszállításnál kedvező tlenebb ajánlat nem tehető , valamint a 8 napon belüli vagy annál kevesebb
idő tartamú, de legkevesebb 3 napon belüli szállítási vállalás is a maximális 10 pont értékelésben részesül.
11.

Az összegezés megküldése

Ajánlatkérő az eljárás eredményét az összegezés megküldésével hirdeti ki az ajánlati kötöttség idő tartam
alatt. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerző dést. Ajánlatkérő a második helyezettel akkor köt
szerző dést, ha a nyertes visszalép és ajánlatkérő hirdetett második helyezettet.
Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerző dés megkötésére a Kbt. 131. § (6) bekezdésére figyelemmel
kerül sor. Ennek megfelelő en a szerző dés nem köthető meg az összegezés megküldését követő 10 napos
idő tartam lejártáig.

Kbt. 79. § (2) Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön
jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a
részvételi jelentkezésekrő l. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának
befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattev ő , a részvételi
szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejű leg, telefaxon vagy elektronikus úton történ ő
megküldésével teljesíti.
12.

Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség idő tartama 30 [harminc] nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. [Kbt. 81. § (11)

bekezdése].

A Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan idő tartam alatt elvégezni,
hogy az ajánlattevő knek az eljárást lezáró döntésrő l való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor
kerüljön, felkérheti az ajánlattevő ket ajánlataiknak meghatározott idő pontig történő további fenntartására, az
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
idő pontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidő ben nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt idő pontig fenntartja. Ha valamelyik
31

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti idő pontját követő en az eljárás
további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő és – a (4) bekezdés szerinti esetben – a második
legkedvező bb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevő k részére történt megküldése napjától számított - építési beruházás esetén hatvan nappal meghosszabbodik.

A Kbt. 131. § (7) bekezdése alapján, ha jogorvoslati kérelmet [Kbt. 148. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést
[Kbt. 152. §] nyújtanak be, a szerző dést – a (3) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre
vonatkozó szerző dést – az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező
határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntő bizottság a szerző dés
megkötését engedélyezi [Kbt. 156. § (4) bekezdés]. Ha idő közben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége
lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerző dést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát
fenntartja.
13.

Üzleti titok

A Kbt. 44. §-ban foglaltak szerint:
(1) 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 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.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki
számára megismerhető k,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.
§ (3) bekezdése szerinti közérdekbő l nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő , illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerző dések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti
titokká nyilvánításnak.
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát,
amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2)
bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés)
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
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(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)–(3)
bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett
gazdasági szereplő t a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
14.

Egyéb közlendő k

Az ajánlattételi dokumentációban található anyagok, jelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb.
csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy mű szaki megoldás jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történik. Ajánlattevő k jogosultak azok helyett a megadottakkal legalább egyenértékű terméket
vagy mű szaki megoldást megajánlani.
Amennyiben ajánlattevő eltér az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban
meghatározott termékektő l vagy mű szaki megoldásoktól, akkor ajánlatához csatoljon nyilatkozatot,
melyben az általa alkalmazni kívánt terméket vagy mű szaki megoldást megnevezi és igazolja, hogy az a
kiírt illetve támogatott feltételekkel egyenértékű , vagy jobb.
Az egyenértékű ség vizsgálatára szakértő bevonható.
Az egyenértékű ség igazolása vonatkozásában Ajánlattevő feladata a teljeskörű bizonyító iratok benyújtása,
mely az összehasonlítást biztosítja. Ennek körében Ajánlattevő köteles, az egyenértékű ként általa megjelölt,
valamint a referenciatermék vonatkozásában is, valamennyi mű szaki körülményre tekintettel benyújtani, a
mű szaki paraméterekre vonatkozó igazoló számítását, alátámasztó iratait. Különösen az eszközök
teljesítményére (elektromos és gépészeti igények), méretére (pl. vastagság, szélesség, hossz), hatékonyságára,
funkcionalitására, mű ködési mechanizmusára, meghajtási módjára, a szerkezet üzemelési körülményeire
(fogyasztás, zajkibocsátás, áramfelvétel, kapcsolódó kiegészítő k), a textilt tartalmazó termékek
vonatkozásában annak anyagára, anyagminő ségére, szakítószilárdságára, összetételére, kialakítására, valamint
a termékek további meghatározó mű szaki körülményeire. Az összehasonlítást bemutató számítást, igazoló
iratot nyilatkozat formájában csatolni szükséges, melyben tudomásul veszi Ajánlattevő , hogy ha a termék
fő bb jellemző i között negatív eltérés (a referenciatermékkel legalább nem egyenértékű termék kerül
megjelölésre) tapasztalható, ajánlata érvénytelen. Amennyiben nem egyértelmű módon és nem a
legjellemző bb termékjellemző ket mutatja be Ajánlattevő , úgy Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban kéri a
pótlólagos igazolást. A konyhatechnológiai eszközök vonatkozásában kérjük szem elő tt tartani, hogy a
tervezett gépi technikai eszközök méretei a rendelkezésre álló felhasználási helyre tervezett körülményeket
tartalmazzák, méretbeli eltérés esetén részletes körülményi vizsgálat szükséges, hogy a technológiai eszközök
elektromos, gépészeti bekötései, kivezetései és helyigénye megfelel-e, azok beépítethető k-e. Kérjük továbbá
figyelembe venni, hogy a konyhatechnológiai eszközök kapcsán a rendelkezésre álló elektromos hálózati
teljesítmény növelése, azaz a megajánlott konyhagépek elektromos áramfelvétele nem növekedhet (hálózati
ellátási korlát). Amennyiben bármelyik konyhatechnológiai eszköz helyigénye, elektromos igénye nem
megfelelő , a tervezettekkel nem egyenértékű vagy jobb az ajánlat érvénytelen lehet.
Az ajánlatkérő nem felel semmilyen, a teljesítés alatt felhasznált termékkel, mű szaki megoldással kapcsolatos
szabadalmi jogok megsértésébő l adódó kártérítési vagy egyéb igényért. Ajánlattevő k ajánlatukban
nyilatkozzanak, hogy amennyiben szabadalmi oltalom alatt álló terméket vagy mű szaki megoldást a szállítás
során jogosulatlanul alkalmaznak, akkor az ebbő l eredő kártérítési vagy egyéb igények alól ajánlatkérő t
mentesítik.
Ajánlattevő nek csatolnia kell ajánlatához nyilatkozatát, amelyben kinyilvánítja, a fenti rendeletben foglaltak
elfogadását.
Ajánlattevő nek összeférhetetlenségi körülményeirő l nyilatkoznia kell.
A Kbt. 35. §-a alapján:
(1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevő k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevő k nevében eljárni jogosult képviselő t megjelölni.
(3) A közös ajánlattevő k csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelmű en tartalmaznia
kell a közös ajánlattevő k megjelölését.
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(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevő k értesítését írja elő , valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében
az ajánlatkérő a közös ajánlattevő knek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti
képviselő nek küldi meg.
(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő , a közös ajánlattevő knek a
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös
ajánlattevő részérő l történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérő t illeti meg.
(6) A közös ajánlattevő k a szerző dés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
(7) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő k személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló
eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind
közös ajánlattevő k tekintetében.
A Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi
lehető ség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevő vel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő , szerző dés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
Amennyiben közösen ajánlatot tevő k nyertek a közbeszerzési eljárásban, mindegyiküknek meg kell kötnie a
szerző dést az Ajánlatkérő vel.
Ajánlattételi dokumentáció részét képezi a
áttanulmányozását (csatolása nem szükséges)

szállítási szerző dés tervezet, Ajánlatkérő

kéri annak

Az Ajánlattevő minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb
szabályzatot köteles betartani, amely a közbeszerzési tárgya megvalósításával, a hibák kijavításával, a
teljesítendő adatszolgáltatásokkal és fizetendő díjakkal kapcsolatos.
A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében az Ajánlattevő biztosítsa, hogy csak olyan személyeket
alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a teljesítés helyén megkövetelt elvárásokkal.
Ajánlattevő a felelő s a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű
foglalkoztatásáért.
Az Ajánlattevő mindazok elő írásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát vagy jogait a
beruházás bármely módon érinti vagy érintheti, továbbá az Ajánlattevő köteles kártalanítani az Ajánlatkérő t
minden büntetés vagy felelő sség alól bármely ilyen rendelkezésben elő írtak megszegése esetén.
Az Ajánlattevő köteles a beruházást megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerző dés szerint,
azzal összhangban végezni. Az Ajánlattevő köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni az Ajánlatkérő
utasításaihoz, minden olyan ügyben, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik.
A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerző désszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a
késedelem a másik fél nem szerző désszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a másik fél
érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült.
Ajánlatkérő az ajánlattevő k munkájának megkönnyítése érdekében az árazatlan költségvetést elektronikusan
bocsájtja az ajánlattevő k rendelkezésére. Ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát az árazatlan
költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg, melyet papír alapon és elektronikus formátumban
kell az szakmai ajánlat részeként benyújtani.
A szállítás során az Ajánlattevő köteles a helyszínt minden felesleges akadálytól mentes állapotban tartani, és
megfelelő en tárolni vagy eltávolítani a felesleges anyagokat, továbbá minden szemetet vagy átmeneti munka
nyomát eltakarítani a helyszínrő l és elszállítani minden, a munkához már nem szükséges berendezést.
Ajánlatkérő kizárólag a szállítási munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb ideiglenes
melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területrő l Ajánlattevő köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes
létesítményeket a munka befejeztével saját költségén elbontani és elszállítani. Amennyiben a teljesítési
határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a teljesítés utolsó napja az ezt követő első munkanap.
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Munkaidő n túli vagy hétvégi tartózkodásra Ajánlatkérő jóváhagyása szükséges.
A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul az Ajánlattevő
tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére. Amennyiben az
Ajánlattevő ésszerű idő n belül nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására
alkalmatlanok, az Ajánlatkérő jogosult a hibát, hiányosságot az Ajánlattevő költségére és kockázatára
megszüntetni.
Az ajánlatban a megajánlott ajánlati rész valamennyi tételsorára kötelező ajánlatot enni! Amennyiben az
érintett ajánlati rész bármely tételsora tekintetében nincs ajánlat, a teljes ajánlati részre vonatkozó ajánlat
érvénytelen!
Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevő ket, hogy az ajánlatukat a 15. pont szerinti iratjegyzék szerinti sorrendben
állítsák össze! A nem releváns nyilatkozatokat áthúzva, aláírás nélkül kérjük nemleges formában lehető ség
szerint csatolni!

15.

Iratjegyzék
Mintairatok
1. sz. mintairat
2. sz. mintairat
3. sz. mintairat
4. sz. mintairat
5. sz. mintairat
6. sz. mintairat
7. sz. mintairat
8. sz. mintairat
9. sz. mintairat

10. sz. mintairat
11. sz. mintairat

Iratanyag megnevezése
Fedő lap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra vonatkozóan
(kizáró okok)
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a felhívás tartalmára és szerző dés feltételeire
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat alvállalkozókról
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő krő l
(szervezetenként)
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan – adott esetben

12. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat az üzleti titokról

13. sz. mintairat

Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott esetben

14. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat az elektronikus példányról

15. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat a közbeszerzési iratok elérésére
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – pénzügyi,
mű szaki, szakmai alkalmasság
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat – pénzügyi, mű szaki, szakmai alkalmasság – adott esetben

16. sz. mintairat
17. sz. mintairat
18. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat egyéb elő írt feltételekrő l

19. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat az egyenértékű ségrő l
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Mintairatok

Iratanyag megnevezése

20. sz. mintairat

Szabadalmi védjegy nyilatkozat

21. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat – közhiteles nyilvántartásokról

22. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat a kapcsolattartóról

23. sz. mintairat

Ajánlattevő i saját nyilatkozatok

24. sz. mintairat

Árazatlan költségvetés
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem
Aláírási címpéldány
Elektronikus irat – CD melléklet
Az egyenértékű termékek igazoló dokumentumok - adott esetben
Egyéb, ajánlattevő által szükségesnek tartott irat
Fordítás (adott esetben)
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó iratok
25. sz. mintairat
26. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat, iratok a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint
Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában,
úgy együttes adóigazolás
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1. számú mintairat

AJÁNLAT - FEDŐ LAP
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005
"Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Ajánlatkérő neve:

Tiszasas Községi Önkormányzat

Ajánlatkérő címe:

Magyarország 5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32.

Ajánlatkérő MVH azonosító:

AK21389

ELJÁRÁSI ADATOK
Eljárás neve:

"Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"

Eljárás tárgya:

árubeszerzés

Eljárás típusa:

Kbt. 113. § (1) szerinti nyílt eljárás

Projektazonosító:

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005

Szerző dés típusa:

Szállítási szerző dés
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AJÁNLATTEVŐ ADATAI
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő cégjegyzéki száma:

Ajánlattevő cégszerű aláírása:

2. számú mintairat

TARTALOMJEGYZÉK
Mintairatok
1. sz. mintairat
2. sz. mintairat
3. sz. mintairat
4. sz. mintairat
5. sz. mintairat

6. sz. mintairat
7. sz. mintairat
8. sz. mintairat
9. sz. mintairat
10. sz. mintairat

11. sz. mintairat

Iratanyag megnevezése
Fedő lap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra
vonatkozóan (kizáró okok)
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat a felhívás tartalmára és szerző dés feltételeire
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat alvállalkozókról
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő krő l (szervezetenként)
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – adott esetben

12. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat az üzleti titokról

13. sz. mintairat

Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott esetben

14. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat az elektronikus példányról

15. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat a közbeszerzési iratok elérésére
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat –
pénzügyi, mű szaki, szakmai alkalmasság
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozat – pénzügyi, mű szaki, szakmai alkalmasság – adott

16. sz. mintairat
17. sz. mintairat
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Mintairatok

Iratanyag megnevezése

Oldalszám

esetben
18. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat egyéb elő írt feltételekrő l

19. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat az egyenértékű ségrő l

20. sz. mintairat

Szabadalmi védjegy nyilatkozat

21. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat – közhiteles nyilvántartásokról

22. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat a kapcsolattartóról
Ajánlattevő i saját nyilatkozatok

23. sz. mintairat
24. sz. mintairat

Árazatlan költségvetés (beárazott formában csatolva)
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem
Aláírási címpéldány
Elektronikus irat – CD melléklet
Az egyenértékű termékek igazoló dokumentumok - adott esetben
Egyéb, ajánlattevő által szükségesnek tartott irat
Fordítás (adott esetben)
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó iratok (amennyiben az ajánlat során nyújtja be Ajánlattevő )
25. sz. mintairat
26. sz. mintairat

Ajánlattevő i nyilatkozat, iratok a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
Ajánlattevő i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
szerint
Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók
adatbázisában, úgy együttes adóigazolás

......................................., 2017. ........................ hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. számú mintairat

FELOLVASÓLAP
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
Az ajánlattevő neve
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő címe, székhelye
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő elérhető sége
telefon és fax száma, e-mail címe:
----------- E szakaszból közös ajánlat esetén több példány használható -----------

Az alábbi ajánlati részek vonatkozásában kívánunk ajánlatot benyújtani:
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 eszközbeszerzése
1. ajánlati rész: Konyhatechnológia
2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
3. ajánlati rész: Rendezvény sátor
4. ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
* a vállalást „X” jelzéssel jelölni szükséges a szöveget követő jelölő négyzetben

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap
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…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

A Felolvasólapot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevő k által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani, melynek
egyértelmű en tartalmazni kell a közös ajánlattevő k megjelölését.

3. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
(Kbt. 68. § (4) szerinti adatok)
Az ajánlattevő neve
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő címe, székhelye
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
----------- E szakaszból közös ajánlat esetén több példány használható -----------

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT
1.

ajánlati rész: Konyhatechnológia

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

2.ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

3. ajánlati rész: Rendezvény sátor
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

4. ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
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nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
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nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

......................................., 2017. ........................ hó ........ nap
…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

4. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok)
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában, mint Ajánlattevő vel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. §
(1) és 62. § (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya, azaz
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő , aki
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő , részvételre jelentkező , alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő , aki
a) az alábbi bű ncselekmények valamelyikét elkövette, és a bű ncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerő s bírósági
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elő élethez fű ző dő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvrő l szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető
Törvénykönyvrő l szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bű nszervezetben részvétel, ideértve a
bű ncselekmény bű nszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hű tlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII.
fejezetében meghatározott korrupciós bű ncselekmények, valamint a Btk. szerinti hű tlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk.
szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bű nsegély vagy
kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bű ncselekmény;
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b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának idő pontjáig
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában cső deljárás elrendelésérő l szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított
felszámolási eljárást jogerő sen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bű ncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül
jogerő s bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntető jogi intézkedésekrő l szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2)
bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság
jogerő s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerő sen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtő l a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerő sen eltiltásra került, a
Közbeszerzési Döntő bizottság vagy - a Közbeszerzési Döntő bizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság
által jogerő sen megállapított idő tartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett,
ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntő bizottság, a
Döntő bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata
jogerő sen jogszerű nek mondta ki;
i) az adott eljárásban elő írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat
(a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban elő zetes
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat),
amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérő nek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az
ajánlat mű szaki leírásnak való megfelelő ségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben
általában elvárható gondosság mellett egyértelmű en fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a
valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan elő nyt biztosítana
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebbő l az okból
kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított
három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttmű ködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198.
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóillető séggel,
amellyel Magyarországnak kettő s adózás elkerülésérő l szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú
megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tő zsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő zésérő l
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplő ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti
feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által
a munkaügyi ellenő rzésrő l szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerő re emelkedett
közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségbő l, illetve a közbeszerzési eljárás elő készítésében való elő zetes
bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerő s és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerő s és
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerő sen megállapította és egyúttal
bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és
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versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelő ző en a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába
vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellő zésére
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében
megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerző désben részére biztosított elő leget
nem a szerző désnek megfelelő en használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerő s bírósági,
közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerző dés
teljesítésére e törvényben elő írt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntő bizottság, vagy a Döntő bizottság
határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerő s határozata
megállapította.

62. § (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő , aki
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő , részvételre jelentkező , alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselő je vagy felügyelő bizottságának tagja, cégvezető je vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az
elő bbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott bű ncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerő s ítéletet hoztak és a büntetett
elő élethez fű ző dő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bű ncselekmény miatt a jogerő s ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez
rövidebb az adott bű ncselekmény kapcsán az elítélt büntetett elő élethez fű ző dő hátrányok alóli mentesüléséhez
szükséges idő n belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bű ncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselő je vagy felügyelő bizottságának tagja, cégvezető je vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja,
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az elő bbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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5. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
a szerző dés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és 62. § (2) bekezdései szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és 62. § (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá.

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

46

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum

6. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
az Ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mű szaki specifikáció gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (1)

bekezdésében foglaltaknak megfelel ő en - ezennel kijelentem, hogy ajánlatunkat a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő en készítettük el.

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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7. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
a Kbt. 66. §. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő en nyilatkozunk, hogy vállalkozásunk a Kis- és
középvállalkozásokról, fejlő désük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:
___* mikrovállalkozásnak minő sül;
___* kisvállalkozásnak minő sül;
___* középvállalkozásnak minő sül;
___* törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozásnak minő sül.

*jelölendő

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlatkérő azt kívánja a nyilatkozatból megállapítani, hogy ajánlattevő mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minő sül-e.
Tájékoztatásul a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása a hivatkozott 2004. XXXIV. Törvény (Kkvtv.) 2. § és 3. § szerint:
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra
terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minő sül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 fő nél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfő összege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
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(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minő sül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 fő nél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfő összege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minő sül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 fő nél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfő összege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minő sül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tő ke vagy szavazati
joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektető k részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e
törvény szerinti KKV-t kell érteni./

8. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat a felhívás tartalmára és szerző dés
feltételeire
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

[Kbt. 66. §. (2) bekezdésében foglaltaknak alapján]
az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban, szerző déstervezetben, mű szaki iratokban foglalt
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk
esetén a szerző dés megkötését vállaljuk, a szerző dést az Ajánlatkérő által rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációban foglaltakat teljes körű tartalommal elfogadva teljesítjük.
Ennek megfelelő en a szerző dést – amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a
Felolvasólapon rögzített ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az ajánlattételi felhívásban, ajánlatunkban foglalt határidő ben történő
teljesítést.
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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9. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
___* a) a közbeszerzésnek azon részei, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kívánok igénybe venni:
KÖZBESZERZÉS RÉSZE(I)
…
___* b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozók (név, cím):
NÉV

SZÉKHELY/LAKCÍM

KÖZBESZERZÉS RÉSZE(I)

…
___* c) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az ajánlat benyújtásakor
még nem ismertek [a b) pontban felsorolt alvállalkozókat kivéve - amennyiben kitöltésre került].
___* d) a jelen közbeszerzési teljesítéséhez nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.

*jelölendő /kitöltendő
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap
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…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

10. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő krő l (szervezetenként)
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
___* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására nem
támaszkodunk.
___* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodunk.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodik, úgy az alábbi nyilatkozat megtétele szükséges:
Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
Neve:
………………………………………………………*
Címe:
………………………………………………………*
Azon Ajánlattételi felhívásban elő írt alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet
erő forrásaira támaszkodunk:
P1.), és vagy M1.) alkalmassági követelmények*

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz ő déses vagy
elő szerző désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz ő dés
teljesítéséhez szükséges erő források rendelkezésre állnak majd a szerző dés teljesítésének idő tartama alatt.
*jelölendő /kitöltendő
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

51

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

11. számú mintairat

KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓI NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – adott esetben
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Szervezet neve)
…………………………………………… (Szervezet székhelye)
……………………………………………. (Szervezet adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a szerző dés teljesítéséhez szükséges erő források rendelkezésre
állnak majd a szerző dés teljesítésének idő tartama alatt.

Ajánlattételi felhívás / 12.) pont / Pénzügyi, gazdasági alkalmasság
P/1.) pont vonatkozásában

Ajánlattételi felhívás / 12.) pont / Mű szaki, illetve szakmai alkalmasság
M/1.) pont vonatkozásában

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Szervezet neve)
képviseletére jogosult
Szervezet cégszerű aláírása
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12. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
az üzleti titokról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és
az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megő rzésével kapcsolatban a vele jogszerű en rendelkező jogosultat
felróhatóság nem terheli.
(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket
képviselő mű szaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény
alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszemű ség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják,
közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett
ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez
a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy
b) jogszerű en megszerzett termék vagy jogszerű en igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése
útján jutott hozzá.
(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet
harmadik személytő l kereskedelmi forgalomban jóhiszemű en és ellenérték fejében szerezte meg.
A 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése alapján: Közérdekbő l nyilvános adatként nem minő sül üzleti
titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával,
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával,
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő
bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekbő l elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem
eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek
megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem
akadályozza meg a közérdekbő l nyilvános adat megismerésének lehető ségét.
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(3a) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít,
köteles e jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés alapján közérdekbő l nyilvános adatra vonatkozóan –
erre irányuló igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekbő l
nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető .
(3b) Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a tájékoztatást igénylő a
tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását kezdeményezheti.

___* A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz,
melyet a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint kifejezett és elkülönített módon az ajánlat melléklete tartalmaz.
Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkér ő nem fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.

___* A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti titkot nem tartalmaz.

* jelölendő

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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13. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott esetben
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
elő ző ekben tett nyilatkozatom alapján ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz, mely kapcsán nyilatkozom, hogy az
üzleti titokként megjelölt és kezelt információ vagy adat nyilvánosságra hozatala az alábbiak szerint okoz
aránytalan sérelmet vállalkozásunk számára:

Részletes indokolás:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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14. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
az elektronikus példányról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
ajánlatunk elektronikus példánya a papír alapon benyújtott ajánlattal megegyezik.

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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15. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a közbeszerzési iratok elérésére
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

hogy a Tiszasas Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekrő l szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) szerint kiírt közbeszerzési eljárásában - Közbeszerzési eljárás elnevezése: „TOP4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
A közbeszerzési dokumentumokat (ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció, szerző déstervezet,
mű szaki iratanyagok) valamint az eljárásban megküldött valamennyi iratot elektronikus úton az ajánlattételi
felhívásban megadott címrő l az ajánlattételi határidő lejártáig teljes körben megkaptam, átvettem, elértem,
így az ajánlattételhez kapcsolódó minden irattal és információval rendelkeztem.

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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16. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
az

ajánlattételi

felhívás

12)

/

Pénzügyi,

gazdasági

alkalmasság

-

P/1.) pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerző dés teljesítésére alkalmasak vagyunk.
valamint
az

ajánlattételi

felhívás

12)

/

Mű szaki,

illetve

szakmai

alkalmasság

-

M/1.) pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerző dés teljesítésére alkalmasak vagyunk.

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban elő írt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, az ajánlattételi felhívásban elő írt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani.
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17. számú mintairat

KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓI NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – mű szaki, szakmai alkalmasság – adott esetben
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Szervezet neve)
…………………………………………… (Szervezet székhelye)
……………………………………………. (Szervezet adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
az

ajánlattételi

felhívás

12)

/

Pénzügyi,

gazdasági

alkalmasság

-

P/1.) pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerző dés teljesítésére alkalmasak vagyunk.
és/vagy
az

ajánlattételi

felhívás

12)

/

Mű szaki,

illetve

szakmai

alkalmasság

M/1.) pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerző dés teljesítésére alkalmasak vagyunk.

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Szervezet neve)
képviseletére jogosult
Szervezet cégszerű aláírása
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18. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
egyéb elő írt feltételekrő l
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

a) az ajánlati ár megállapításakor minden kiértékelhető körülményt figyelembe vettünk, továbbá,
tudomással bírunk arról, hogy a szerző dés megkötését követő en viseljük annak jogkövetkezményeit,
amely olyan hiányosságából adódik, melyet a tő lünk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni
kellett volna, de a szerző déskötést megelő ző en nem jeleztük. Az ellenszolgáltatás összege az
ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére
és felmerülő költségekre, melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban meghatározottak
megvalósulásához.

b) az összeférhetetlenség körülményeit megvizsgáltuk, az összeférhetetlenség körülményei nem állnak
fenn.
c) az ajánlattevő tekintetében cégbírósági változásbejegyzési eljárás van/nincs* folyamatban
* jelölendő
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés: Amennyiben cégbírósági változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetésérő l a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1
nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].

19. számú mintairat
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
az egyenértékű ségrő l
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti
különbségbő l eredő minden kockázatot és annak valamennyi, Ajánlattevő nél és Ajánlatkérő nél felmerülő
mindennemű költségét köteles vagyok viselni.
___*AZ ALÁBBI TERMÉKEK ESETÉBEN EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKET AJÁNLOK:
Tételszám

Ajánlatkérő által elő írt termék megnevezése
és fő bb paraméterei

Ajánlattevő által megajánlott egyenértékű
termék megnevezése és fő bb paraméterei

…
Nyilatkozom, hogy a fenti termékek egyenértékű ek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban szereplő
termékekkel.

___* NEM AJÁNLOK MEG EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKET, AZ AJÁNLATOMBAN SZEREPLŐ TERMÉKEK MEGEGYEZNEK AZ AJÁNLATKÉRŐ
ÁLTAL A MŰ SZAKI LEÍRÁSBAN ELŐ ÍRT TERMÉKEKKEL.

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

20. számú mintairat
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
szabadalmi védjegy nyilatkozat
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
az általunk teljesítendő szállítási szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele
nem sérti bármely harmadik személy szerző i jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz
fű ző dő , vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Kifejezetten és visszavonhatatlanul
nyilatkozom továbbá, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérő vel szemben ilyen alapon bármilyen,
így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor azért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt állunk.
Kijelentjük továbbá, és teljes körű felelő sséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a Dokumentációt szellemi
alkotásoknak tekintjük, az azokra vonatkozó védő i jogokat teljes körű en elismerjük, azok kezelésének a
Dokumentációban elő írt szabályozását elfogadjuk és betartjuk.

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

21. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
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közhiteles nyilvántartásokról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi közhiteles nyilvántartások szerint kívánom
igazolni vállalásunkat:

igazolni kívánt tény vagy adat

elektronikus, hatósági nyilvántartás
megnevezése

internetes elérhető ség

…
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

[A Kbt.69. § (11) Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában mű ködő , – az adott tagállam által az e-Certis
rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb
releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának
benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendő ek az
igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételérő l a
Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.]

22. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
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a kapcsolattartóról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyt nevezem ki:
Kapcsolattartó személy neve:

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

Beosztása:

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

E-mail cím:

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

Telefonszám:

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

Fax szám:

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

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

23. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
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saját nyilatkozatok
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alább felsorolt saját nyilatkozatokat kívánom csatolni:
1.

......................................................................... vonatkozó nyilatkozat

2.

......................................................................... vonatkozó nyilatkozat

3.
4.
___* nem kívánok további saját nyilatkozatot tenni

* jelölendő

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

24. számú mintairat

RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS
65
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külön mellékletként csatolva

25. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján
66
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Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az M1.) jelű mű szaki, szakmai alkalmasság igazolására az
alábbi referenciákat kívánom bemutatni:
referencia-szállítás elnevezése
a szerző dést kötő másik fél megnevezése és székhelye
információt adó neve és elérhető sége
teljesítés ideje (év, hó, nap)
az értékesítés tárgya oly módon, hogy az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható
legyen
az ellenszolgáltatás összege (közös ajánlattevő ként történt
teljesítés

esetén

az

igazolást

benyújtó

teljesítésének

százalékos arányát és saját teljesítése értékét)
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az elő írásoknak és a
szerző désnek megfelelő en történt-e
Ajánlati részenként kötelező csatolni!
Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiek igazolására azonos tartalommal bíró igazolást csatolok ajánlatomhoz:
igen/nem*

*jelölendő
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést vagy az ajánlattevő /az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerző dést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

26. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint
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Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
I.

Vállalkozásunk olyan társaságnak mindő sül, amelyet
___* szabályozott tő zsdén nem jegyeznek;
___* szabályozott tő zsdén jegyeznek.

*jelölendő
II.

Amennyiben a céget szabályozott tő zsdén nem jegyzik,
___* II./A.) úgy az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel ő zésérő l
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontjai
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról:
Tényleges tulajdonos(ok) neve

Tényleges tulajdonos(ok) állandó lakóhelye(i)
…

vagy
___* II./B.) valamint nincs a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megel ő zésérő l és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált tényleges tulajdonosa.

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap

* Megfelelő rész jelölendő /kitöltendő

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ha az ajánlattevő t szabályozott tő zsdén nem jegyzik, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő zésérő l és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő zésérő l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerinttényleges tulajdonos:
r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári
Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati

68

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenérték ű nemzetközi
elő írásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében
meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve mű ködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő
szervezet vezető tisztségviselő je;
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III.

KÖTET

Szerző déstervezet
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Szállítási szerző dés - tervezet
ajánlati részenként értelmezend ő !
mely létrejött egyrészrő l
név:
Tiszasas Községi Önkormányzat
székhely:
5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32.
adószám:
15733153-2-16
számlaszáma:
11500092-11059754-00000000
törzsszám:
733151
telefon:
(06) 56 / 326-001
fax:
(06) 56 / 563-085
képviseli:
Gyói Gábor polgármester továbbiakban: mint Megrendelő
másrészrő l
név:
székhely:
adószám:
számlaszám:
cégjegyzéki szám:
telefon:
fax:
képviseli:
alábbi feltételekkel.

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

továbbiakban mint Szállító között alulírott helyen és napon az

(a továbbiakban együttes említés esetén: Felek)
között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott idő pontban a következő feltételek szerint:

1. PREAMBULUM
1.1. Elő zmények
A szerző dő felek rögzítik, hogy a Megrendelő , mint a közbeszerzésekrő l szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet a Kbt. 113. § (1) bekezdés alapján
az uniós értékhatár alatti eljárási rendbe tartozó, a Kbt. 113. § (1) bekezdésére tekintettel összefoglaló
tájékoztató közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást indított a jelen szerző déssel érintett TOP-4.2.1-15JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason" elnevezésű projekt megvalósításához
kapcsolódó eszközeinek beszerzése tárgyban.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azokat egymással összevetette.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő ként a jelen szerző dést
aláíró Szállítót nevezte meg, aki a Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra tekintettel a
legjobb ár/értékarányú érvényes ajánlatot tette.
A felek rögzítik, hogy jelen szerző désüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként,
az eljárást megindító felhívás, valamint dokumentáció, mű szaki, költségvetési iratok és a Szállító által
benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.
A Szállító kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlattétel során a vonatkozó mű szaki dokumentációt, mű szaki
leírást, az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt és annak valamennyi mellékletét, továbbá minden egyéb
rendelkezésre álló dokumentumot áttekintett, a szállítás megvalósíthatósága szempontjából megfelelő nek
találta és ajánlatát a fentiekben rögzítetteknek megfelelő en tette.

Szállító nyertes ajánlatának a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:
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1.

ajánlati rész: Konyhatechnológia

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

2.ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

3. ajánlati rész: Rendezvény sátor
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

4. ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
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nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

………………………. HUF

szállítási idő tartam mértéke

………………………. nap

2. SZERZŐ DÉSES KÖRÜLMÉNYEK
2.1. Szerző dés tárgya
A szállító a jelen szerző dés 1. sz. mellékletét képező termékek (mű szaki leírás) a Megrendelő nek vállalt
határidő ben történő leszállítására (2. sz. melléklet szerinti költségvetés szerinti áron), a Megrendelő pedig
azok átvételére és a szerző désben meghatározott ellenérték megfizetésére köteles.
2.2. Szerző dés teljesítésének helye
5474 Tiszasas közigazgatási területe
1-2. ajánlati részek vonatkozásában: 5474 Tiszasas, Fő út 13. hrsz.:658
3-11. ajánlati részek vonatkozásában: 5474 Tiszasas, Kossuth L. utca 5. hrsz.: 14
2.3. Szerző déses feltételek
Jelen szállítási szerző dés a szállítás befejezését követő garanciális idő tartamban hatályos. Ezen idő tartamon
belül a Szállító a jelen szerző dés szerint, az egyes részek esetében meghatározott ütemezésben, illetve a
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Megrendelő rendelésének megfelelő en köteles szállítani.
Felek teljes megállapodását a Szerző dés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a kiegészítő tájékoztatáskérésre adott ajánlatkérő i válaszok (amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény felmerült), a Közbeszerzési
Eljárást indító felhívás és dokumentáció és a Szállító nyertes ajánlatának teljes tartalma / a Kbt. 44. §-ában
foglaltakra figyelemmel / (a továbbiakban: Szerző déses okmányok) tartalmazza.
A külföldi adóillető ségű Szállító köteles a szerző déshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illető sége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
Tiszasas Községi Önkormányzat, mint Megrendelő TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése Tiszasason" elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó eszközeinek beszerzése tárgyú
közbeszerzési ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, (eljárási dokumentumok) az ajánlattevő k által
feltett kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Szállítónak az
eljárásban 2017. ………………….-én adott írásos ajánlata a Felekre nézve kötelező érvényű ek.
Amennyiben az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, további eljárási dokumentumok az ajánlat és a
szállítási szerző dés között eltérés van, úgy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irányadónak tekinteni.
Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített
dokumentumok bármelyikével.
Szállító kijelenti, hogy
a) megismerte a közbeszerzési eljárási dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott mű szaki
dokumentumok tartalmát, és az abban foglalt szállítás teljes körű lebonyolítására vonatkozóan tette
meg ajánlatát;
b) a rendelkezésére bocsátott mű szaki dokumentumok alapján a szállításokat szerző désszerű en, teljes
körű en, mű szaki és minő ségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak,
mű szaki szabályoknak megfelelő en végzi el;
c) a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri;
d) ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körű en és hiánytalanul vállalkozik a szerző dés
tárgyának a megvalósítására;
3.

Szerző dés teljesítése (szállítási feltételek, kellékszavatosság)

3.1 Szállító az 1. számú mellékletben (mű szaki leírás) részletezett termékeket az elő írt mennyiségben, I.
osztályú minő ségben a vállalásnak megfelelő szállítási idő tartamon belül köteles a Megrendelő
telephelyeire (szerző dés teljesítésének helye) leszállítani. Jelen szállítási szerző dés megrendelésként is
értelmezendő . Megrendelő jogosult többszöri megrendelés kibocsátására, melyre vonatkozóan kell
Szállítónak szállításait ütemezni és közbeszerzési ajánlatában - és jelen szerző dés 3. pontjában
meghatározott - idő tartamon belül leszállítania.
3.2 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállítandó termékek a teljesítés idő pontjában
megfelelnek a Megrendelő általi valamint a hatályos jogszabályban foglalt követelményeknek. A
szállítandó termékeknek (azok elő írásainak, szavatosságának, csomagolásának, szállításának és
forgalmazásának) meg kell felelniük a jogszabályi követelményeknek.
3.3 Szállító a szállítás pontos idő pontjáról írásos tájékoztatást nyújt a szállítást megelő ző en 3 munkanappal.
Szállító kötelezettsége, hogy a szállításhoz kapcsolódó valamennyi körülményt, szállítási, rakodási,
ellenő rzési, fel- és lepakolási, raktárba beszállítási, behordási, daruzási és fel nem sorolt, de a szakszerű
és pontos teljesítéshez igazodó valamennyi feltételt biztosítsa és teljesítse. A nem az elő ző ek szerinti
teljesítés hibás teljesítésként értelmezendő .
3.4 Szállító az árukat csomagolva és mérlegelve, számolható és mérhető formában adja át. A csomagolásnak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás idő tartama alatt megóvja.
3.5 A csomagolt és mérlegelt termékeket a Megrendelő (vagy az általa megbízott személy) a Szállító
jelenlétében a szállítólevél alapján bruttó súly, térfogat, egység, felület vagy darabszám szerint veszi át.
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3.6 Megrendelő (vagy az általa megbízott személy) a mennyiségi ellenő rzés még el nem végzett részét,
valamint a minő ségi vizsgálatot a termék jellemző itő l függő en köteles haladéktalanul, de legkéső bb az
átvételtő l számított 3 munkanapon belül elvégezni. A Megrendelő az észlelt minő ségi hibát annak
felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul (legkéső bb 3 munkanapon belül) közölni, és egyben
szavatossági igényét megjelölni köteles.
3.7 Amennyiben a megvizsgált termék nem felel meg a szerző désben vagy a hatályos jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, a Megrendelő azok átvételét visszautasíthatja, a Szállító köteles a
visszautasított terméket térítésmentesen a megfelelő termékre kicserélni.
3.8 Ha valamely termékrő l az átvételt követő 3. munkanapon túl derül ki, hogy az nem felel meg a
szerző désben és jogszabályokban meghatározott feltételeknek (rejtett hiba), arra a Felek közösen
megvizsgálva tesznek megállapítást. Amennyiben a felek a rejtett hibát közösen megállapítják a termék
kicserélésérő l a Szállító haladéktalanul gondoskodik.
3.9 A Megrendelő
visszatartani.
4.

jogosult minő ségi kifogás esetén a szolgáltatás ellenértékének arányos részét

Fizetési feltételek

4.1. A beszerzendő termékek ára (szerző dés összege) (részletesen a 2. sz. melléklet szerint):
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ajánlati rész: Konyhatechnológia
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

ajánlati rész: Rendezvény sátor
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)
...........................- Ft. azaz .....................................................Ft
ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft
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7.

ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

8.

ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

9.

ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
Nettó ár (Ft.)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Áfa 27 % (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

Bruttó ajánlati ár (Ft)

...........................- Ft. azaz .....................................................Ft

4.2. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint - HUF.
Tartalékkeret nem kerül meghatározásra.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
4.3. A közbeszerzés tárgyát képező szállítási tevékenység elvégzését Megrendelő a TOP-4.2.1-15-JN1-201600005 azonosítószámmal nyilvántartott "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason", a támogatási
kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Unió vissza
nem térítendő támogatásával finanszírozza.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a.
4.4. Az ellenszolgáltatás az igazolt szerző désben rögzített szállítás teljesítését követő en Ajánlattevő által
benyújtott számla alapján átutalással - Magyar Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 135. § szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétő l számított 30 napon belül.
4.5. Elő leg igénybevételére nincs lehető ség.
4.6. A szerző désben rögzített tartalom teljesítését követő en, a Megrendelő teljesítés-igazolással elismert
szállítási körülmények alapján hiány- és hibamentesen kitöltött és benyújtott számlákat fogadja be.
Ajánlati részenként 1-1 db végszámla nyújtható be, melynek kötelező melléklete a valamennyi termék
leszállítását jóváhagyó szállítólevél.
4.7. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
a)
b)
c)

Az adózás rendjérő l szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a.
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
76

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
A fizetési feltételek kapcsán irányadó továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a Ptk. 6:155.§-a, a Kbt.
135.§ valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A§-a.
Megrendelő és Szállító is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és az ÁFA tő le
követelhető .
Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII.
törvényben (továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelő en járnak el.
5.

Szerző dést biztosító mellékkötelezettségek

5.1. Meghiúsulási kötbér: a szerző dés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények tekintetében a
szerző dés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a azaz
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ajánlati rész: Konyhatechnológia
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF

ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF

ajánlati rész: Rendezvény sátor
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF

ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF

ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF

ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF

ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF

ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF

ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF
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10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF

11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF

Meghiúsulási kötbér (HUF)

...........................- HUF

Megrendelő 30 naptári napi, Szállítónak felróható késedelmet követő en jogosult a szerző déstő l
egyoldalúan elállni.
Szállító köteles a szállítás neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a szerző dés teljes nettó
végösszege 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.
Megrendelő a szerző dés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha
f) a Szállító a teljesítést megtagadja;
g) a Szállító a szerző dést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
h) a szerző dés teljesítése a Szállító érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;
i) a Szállító a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik;
j) a Szállító ismétlő dő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a szerző désszerű
teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;
5.2. Hibás teljesítési kötbér: Abban az esetben, ha a Szállító a szerző dés szerinti szállítási kötelezettségeit nem
megfelelő en, nem szerző désszerű en vagy nem az elő írt mű szaki elvárásoknak megfelelő en teljesíti,
Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj összegének 5 %-a, minden egyes hibás
teljesítéssel érintett szállítási tétel után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20%-a.
A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének a Megrendelő
fizetési számlájára történő megfizetése.
5.3. Késedelmi kötbér: Amennyiben a Szállító a szerző désben meghatározott teljesítési határidő t olyan okból,
amelyért felelő s, elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult a Szállítóval szemben késedelmi kötbért
érvényesíteni.
A Szállítót a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke
a szállítási ár 0,5%/naptári nap a késedelem első napjától, azzal, hogy a Szállítóval szemben érvényesített
késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.
A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult elállni a szerző déstő l, a
szerző dést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az Megrendelő
fizetési számlájára történő megfizetése.

A késedelmi kötbér mértéke:
1. ajánlati rész: Konyhatechnológia
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér (HUF/nap)
2.

...........................- HUF/nap

ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér (HUF/nap)

3.

...........................- HUF

...........................- HUF
...........................- HUF/nap

ajánlati rész: Rendezvény sátor
Nettó ajánlati ár (HUF)

...........................- HUF
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Késedelmi kötbér (HUF/nap)
4.

...........................- HUF/nap

ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér (HUF/nap)

5.

...........................- HUF
...........................- HUF/nap

ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér (HUF/nap)

6.

...........................- HUF
...........................- HUF/nap

ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér (HUF/nap)

7.

...........................- HUF
...........................- HUF/nap

ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér (HUF/nap)

8.

...........................- HUF
...........................- HUF/nap

ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér (HUF/nap)

9.

...........................- HUF
...........................- HUF/nap

ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér (HUF/nap)

...........................- HUF
...........................- HUF/nap

10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér (HUF/nap)

...........................- HUF
...........................- HUF/nap

11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér (HUF/nap)

...........................- HUF
...........................- HUF/nap

5.4.Jótállás: mértéke valamennyi termék esetében minimum 12 hónap, az igazolt teljesítéstő l számítva,
tekintettel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendeletben foglaltakra (vonatkozó termékkörök).
A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a
jogszabályokban, a szerző désben, a mű szaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
követelménynek, elő írásnak, szabványnak.
A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdő dik azon a
napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
A jótállási idő szak alatt felmerült hibák esetén a nyertes Ajánlattevő [Vállalkozó] köteles a hibát
térítésmentesen elhárítani, az Ajánlatkérő [Megrendelő ] írásbeli hibabejelentése alapján.
Ajánlattevő jótállása megszű nik:
a) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
b) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az Ajánlatkérő t terheli,
c) Az átadott kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából, illetve ha a kár elemi csapásból
származik.
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A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni
Ajánlatkérő a kötbéreket – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelő en – abban az esetben érvényesíti,
ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelő s, megszegi a szerző dést. Mentesül a kötbérfizetési
kötelezettség alól, ha szerző désszegését kimenti.
Ajánlatkérő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény 6:153. § és
6:154. §, 6:157. §, §, 6:171. §, 6:186. §, 6:187. § alapján írta elő .
Vonatkozó rendelkezések, első dlegesen, de nem kizárólagosan:
a) a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerző dés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
b) az 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemrő l;
c) Polgári törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény.
d) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
és annak módosításai
5.5 Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerző dés teljesítése
alól.
5.6 A megrendelő jogosult a meghiúsulást megelő ző en felmerült késedelmi kötbért a meghiúsulási kötbér
mellett követelni.
5.7 Megrendelő a Szállító szerző désszegésével okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok
szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.
5.8 Hibás teljesítés (ha az áru nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, nem ugyanazon terméket
szállítja, mennyiségi hiány jelentkezik, vagy az áru, szerző déssel elérni kívánt célnak megfelelő
felhasználásra nem alkalmas, vagy a szállítási körülményeket Szállító nem biztosítja - nem tudja lerakodni
és számolható mérhető formában biztosítani) esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul jelezni.
6.

A teljesítés határideje

6.1. Szállító vállalja, hogy a szerző dés 1. sz. mellékletét képező termékeket (mű szaki leírás) a Megrendelő nek
a 2. sz. melléklet szerinti költségvetés szerinti áron a szerző déskötéstő l számított, a benyújtott
ajánlatában vállaltan …………………….. napon belül leszállítja.
A szerző déskötés idő pontja:

2017. …………………………… hó ….. nap

Szállítási határidő :

2017. …………………………… hó ….. nap

6.2. Elő teljesítés megengedett.
6.3. Amennyiben a jelen szerző désben meghatározott határidő t a Szállítónak vagy a Megrendelő nek fel nem
róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény, Megrendelő érdekkörében
felmerült valamely ok) következtében elő állt akadályoztatás miatt nem lehet betartani, akkor az adott
határidő az akadályoztatás idő tartamával meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek errő l külön
írásban megállapodnak, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett.
7.

A szerző dés megszű nése

7.1. Szerző désszegés
A Szállító szerző désszegést követ el, ha:
1) a kötbérterhes határidő t nem tartja be;
2) hibásan teljesít;
Ha a Megrendelő nek a Szállító által okozott szerző désszegésbő l (késedelembő l, hibás teljesítésbő l)
anyagi hátránya származik, akkor Szállító a késedelembő l vagy a hibás teljesítésbő l adódó, igazolt
károkat viselni, téríteni köteles.
7.2. Szerző dés felmondása
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A szerző dő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által meghatározott szállítási határidő 30
naptári nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 30
naptári napot meghaladja, a Megrendelő nek jogában áll a szerző désszegés következményeinek
érvényesítése mellett a szerző dést azonnali hatállyal felmondani.
Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerző dés azonnali hatályú felmondására, ha a Szállító a
Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja,
vagy pótolja a megadott határidő n belül.
A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerző dést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak
szerint – a szerző déstő l elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerző dés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Szállító nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szállító személyében érvényesen
olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta,
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és
a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerző dés nem semmis.
A Megrendelő jogosult a szerző dés azonnali hatályú felmondására, ha a Szállító fizetésképtelenné válik,
cső dbe jut, felszámolják. Ebben az esetben a Szállító csak a szerző désszerű en elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon
belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Szállító részérő l
szerző désszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejű leg érvényesíti a
szerző désszegésbő l eredő jogait is.
Szállító jogosult a szerző dést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő a fizetési kötelezettségének
nem vagy nem határidő ben tesz eleget és a fizetési késedelme meghaladja a 60 naptári napot.
7.3. A szerző dés a Szerző dő Felek részérő l történő szerző désszerű teljesítéssel, valamint a garanciális
körülmények teljesítésével megszű nik.
8.

Képviselet

Megrendelő képviselő je
Név:
Cím:
Tel:
E-mail cím:
Szállító képviselő je:
Név:
Cím:
Tel:
E-mail cím:
9.

ALVÁLLALKOZÓK

9.1. Megrendelő hozzájárul, hogy Szállító alvállalkozót vegyen igénybe a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartása
mellett. Amikor Szállító, az ajánlatban nevesített alvállalkozójával létrejött szerző désben kikötött
ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta, errő l Megrendelő t haladéktalanul
köteles tájékoztatni.
a) a közbeszerzésnek azon részei, melynek teljesítéséhez a Szállító alvállalkozót vesz igénybe:
b) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k):
9.2. A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Szállító a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
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megfelelő en, valamint a 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 Szállító 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 az ajánlatkérő szű kítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplő k számát, az eredeti
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek a Szállító a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy
szakemberrel együtt felelt meg.

9.3. A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Megrendelő nem korlátozhatja a Szállító jogosultságát alvállalkozó
bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehető séggel élt. A Szállító
a szerző dés megkötésének idő pontjában, majd – a késő bb bevont alvállalkozók tekintetében – a
szerző dés teljesítésének idő tartama alatt köteles elő zetesen a Megrendelő nek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerző dés teljesítésében, és – ha a megelő ző közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll a megelő ző közbeszerzési eljárásban elő írt kizáró okok hatálya alatt.
9.4. A jogosan igénybevett alvállalkozókért a Szállító úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna;
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelő s minden olyan kárért is, amely nélkül nem
következett volna be.
10. Egyéb rendelkezések
10.1. A Szállító garantálja, hogy az általa leszállított áruk, termékek minő sége szempontjából az érvényes
magyar szabványoknak és elő írásoknak, valamint a szerző désben rögzített igényeknek megfelel, és a
szerző déses cél elérését maradéktalanul biztosítja.
10.2. Szállító kötelezettséget vállal arra a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján, nem fizet, illetve számol el a
szerző dés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
10.3. Szállító vállalja, hogy a szerző dés teljesítésének teljes idő tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhető vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekrő l az ajánlatkérő t
haladéktalanul értesíti.
10.4. Szerző dő felek rögzítik Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerző dést felmondani – ha szükséges olyan határidő vel, amely lehető vé teszi, hogy a szerző déssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) ha a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdasági társaság, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,
b) ha a Szállító 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.
Szállító a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerző dés megszű nése elő tt már teljesített
tevékenységének szerző désszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
10.5. A Felek rögzítik Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerző dést felmondani, vagy – a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerző dés megkötését követő en jut tudomására, hogy a
szerző dő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
10.6. Szállító köteles a szerző dés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a
munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – a vonatkozó jogszabályi
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elő írások megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közremű ködő jétő l azonos feltételekkel
megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést
nem engedhet, ezekrő l információkat nem nyújthat.

10.7. A teljesítés során keletkező , szerző i jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás
nélküli, határozatlan idejű , kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.
11. Kifogások, jogvita
11.1. A teljesítés során felmerülő vitás kérdéseket felek első sorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek
rendezni. Amennyiben a Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minő ségével kapcsolatos vita alakul
ki, úgy azt első sorban békés úton kísérelik meg rendezni.
Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, táviratilag, telefaxon vagy emailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba,
amikor azt kikézbesítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól függő en, hogy melyik van késő bb.
A Megrendelő nek és a Szállítónak kötelessége mindent megtennie annak érdekében, hogy a jelen
Szerző désbő l eredő esetlegesen vitás kérdéseket tárgyalások útján, peren kívül rendezzék.
Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül tárgyalásos úton rendezni Felek – értékhatártól függő en – a
Szolnoki Járásbíróság, illető leg a Szolnoki Törvényszék illetékességét kötik ki
11.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) 2:46-47. §-ában foglalt üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket - a Kbt. 44. §-ában,

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
III. és IV. fejezetében foglalt elő írásokra tekintettel - jelen Szerző dés teljesítése során megtartják.

Felek magukra nézve kötelező nek fogadják el azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának
ellenő rzésérő l szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevő szék, illetve a
Kormányzati Ellenő rzési Hivatal jogosult ellenő rizni a rendelkezésünkre bocsátott költségvetési
pénzeszközök szerző désszerű felhasználásával, valamint a közpénzek felhasználását. valamint azt, hogy
a szerző dés lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg.
Szállító jelen szerző dés mellékletét képező nyilatkozat aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI.
törvény 3.§ (1) bek. 1. pontjaiban meghatározott átlátható szervezetnek minő sül. Szállító ezen
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelő t tájékoztatni. A
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerző dést a Megrendelő felmondja vagy - ha a
szerző dés teljesítésre még nem került sor – a szerző déstő l eláll. (A 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1a)
bekezdés alapján). Mind a szerző dés idő tartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megő rzési
idő tartama lejártáig a Szállítónak lehető vé kell tenni a Megrendelő , az Állami Számvevő szék, az Európai
Számvevő szék és az Európai bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenő rzési
szerv, a Kormányzati Ellenő rzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenő rzési szervezeti,
a Magyar Államkincstár, az Irányító Hatóság, a Támogató, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenő rző szervezet törvényes vagy
meghatalmazott képviselő inek a szerző déshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a szállítás
megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenő rzését vagy könyvvizsgálatát,
azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását, mely ellenő rzés során a közigazgatási és
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény hatósági ellenő rzésre
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.. Az illetékes ellenő rző szervezetek részére a jogszabály szerinti
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
11.3. Amennyiben jelen szerző dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy
érvénytelenné válna, a szerző dés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül
a felek a szerző dést nem kötötték volna meg.
11.4. Szállító kijelenti, hogy a Szerző désen alapuló megállapodásaiban vállalja a Kbt. rendelkezéseinek
maradéktalan megtartását.
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11.5. Jelen Szerző désre a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, így különösen a Ptk., a Kbt., az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a jelen Szerző dés tárgyát érintő egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.6. Jelen szerző dést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező t,
hat (6) eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melybő l egy (1) példány a Szállítót, öt (5) példány
pedig a Megrendelő t illeti.

Tiszasas, 2017. ……………….. hó …... nap.

................................................................................
Gyói Gábor
Polgármester
Megrendelő képviseletében

...................................................................................
...........................................
Szállító
szállító képviseletében

Mellékeletek:
1.
sz. melléklet: Mű szaki leírás
2. sz. melléklet: Árazott költségvetés
3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

3.

sz. szerző dés melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntető jogi felelő sségem tudatában nyilatkozom, a szerző dés alapján
teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesülésérő l
(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)
1)

A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:
Szervezet neve:
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Székhelye:
Adóillető sége:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzésre jogosult képviselő (k) neve:
Cégjegyzés módja:
2) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselő je
/képviselő i, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett gazdálkodó szervezet
megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minő sül:
a. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő zésérő l és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető ;
b. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrő l szóló
megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttmű ködési és Fejlesztési Szervezet valamely
tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóillető séggel, amellyel Magyarország a kettő s
adóztatás elkerülésérő l szóló egyezményt kötött;
c. a szervezet nem minő sül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenő rzött külföldi társaságnak;
d. a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
e. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is
megfelelő en átlátható szervezetnek minő sül, és a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenő rzése
céljából, a szerző désbő l eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint –
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő ,
az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §.
kedvezményezettrő l rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetet kell érteni.
3) Tudomásul veszem/vesszük, hogy
•
•
•

a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet
szerző dés alapján kifizetést;
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerző dés semmis;
jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevő t/nyilatkozattevő ket terheli.

4) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntető jogi felelő sségem/felelő sségünk tudatában
igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap
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…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

I.

KÖTET

Mű szaki Dokumentáció
Külön mellékletben megtalálható a termékleírás és a szerkeszthető (.xls formátumú) árazatlan költségvetés.

86

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum

MŰ SZAKI LEÍRÁS

1.

sz. szerző dés melléklet

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"
meny
nyisé
g

m.e

Mű szaki jellemző k

Referencia termék

BRE18/095 Aluplast állvány

1

db

BRE18/095 Aluplast
állvány vagy azzal
egyenértékű

BRE18/196 Aluplast állvány

1

db

50 cm mély polclapokkal
Méret: 900x500x1800 mm
Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság l0 cm-ként,
szintezhető lábak, kiemelhető , ipari mosogatógépben
mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély,
tökehús
tárolására alkalmas hű tő kamrában is,
hő terhelhető ség: -40"C -tól, 150 kg szintenkénti
terhelhetöség, anyag:alumínium lábak és
keresztmerevítő k, polietilén polcbetétek. Plusz
polcsorokkal és sarokelemmel bő víthető .
60 cm mély polclapokkal Méret: 1900x600x1800mm
Kivitel: 4 szintes.Állítható polcmagasság l0 cm-ként,
szintezhető lábak, kiemelhető , ipari mosogatógépben
mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély,
tökehús
tárolására alkalmas hű tő kamrában is,
hő terhelhető ség: -40"C -tól, 150 kg szintenkénti
terhelhetöség, anyag:alumínium lábak és
keresztmerevítő k, polietilén polcbetétek. Plusz
polcsorokkal és sarokelemmel bő víthető .

RGH-150 Gázzsámoly

2

db

AISI 304 (18/10) rozsdamentes acél. Öntött vas égő fej
és rács, biztonsági termoelem. Összeteljesítmény
13650 Kcal/h (13 kW) Méret: 500x500x450 mm.

RGH-150
Gázzsámoly vagy
azzal egyenértékű

Költség megnevezése
1. ajánlati rész: Konyhatechnológia
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Rm acél hokedli

1

db

F-MA 0550 RM acél hokedli lábösszekötő kkel,
szintező talpakon. Méret: 500x500x500 mm Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból.Az 1,25 mm
lemezbő l készült fedlapok rezgésmentesek, rm
merevítő bordákkal erő sítettek. A lábak 40x40x15
zártszelvénybő l, állítási lehető séggel készülnek.

F-MA 0550 RM acél
hokedli vagy azzal
egyenértékű

F-FE 20-12 Rm acél fali elszívóernyő

2

db

Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból.
Rozsdamentes, kivehető mosható zsírfogókkal,
amelyek a zsír kiválasztását végzik. Tartozék:
függesztő elemek, világítás. Méret: 2000x1200x350
mm

F-FE 20-12 Rm acél
fali elszívóernyő
vagy azzal
egyenértékű

Axiális ipari ventilátor

1

db

Axiális ipari ventilátor nehéz teherbírassal,
Axiális ipari
fordulatszámszabályozóval. Cikkszám: OW73104.
ventilátor vagy
Axiális, falra vagy burkolatra szerelhető , a levegő t
azzal egyenértékű
közvetlenül
vagy egy rövid csatornán keresztül áramoltatják.
Felszerelhető gépekre is, ahol a levegö befúvásra
vagy elszívasra van szükség. Biztonsági védő ráccsal
eltátott, a ventilátor test és a rács acélból készült, mely
epoxitgyanta alapű rozsdaálló festékkel van bevonva.
A járókerék ABS mű anyagból készül, F szigetelésű
indukciós motor. 3 fázis.Légszállítás: 2500 m+/h.

IPA39 Kézmosó kiöntő

1

db

IPA39 Kézmosó
kiöntő vagy azzal
egyenértékű

Fagor AG l0l gazüzemű kombinált sütő pároló

1

db

500x600x870 mm. Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő
medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal,
szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő
medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható
kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250
mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó
lemez, tartozékok: mű anyag szifon, flexibilis
bekötő csövek, anyaga: rozsdamentes acél.
Fagor AG l0l gázüzemű kombinált sütő -pároló l0 x
GN 1/1 (20 x GN 1/2) kapacitással, 5 üzemmóddal,
beépített gő zgenerátorral, max. 300C sütési
hő mérséklettel. AG l0l
ADVANCE gázüzemű kombinált sütő -paroló,
kapacitás: 10x GN l/l (20 x GN 1/2). AISI 304 (18/10)
minő ségű
rozsdamentes acél kivitel, Üzemmódok- légkeveréses
(max.300 C),- párolás,- alacsony hő mérsékletű
párolás,regenerálás, kombinált. Vezérlés: LCD kijelző n
nyomógombokkal. Sütő tér elő melegítési funkció.
Éjszakai fő zés, vagy alacsony hő mérsékletű program.
3 sebesség -2 teljesítmény. "Cool Down" rendszer a
fő ző kamra gyors lehű tésére."Auto-revers" rendszer a
ventilátor irányváltoztatására. Elektromos hő mérséklet
ellenörzés. Beépített gő zgenerátor vízkő érzékelő vel.
A gő zgenerátor automatikus kiürítése 24 órai
használat után. Félautomata vízkő eltávolító rendszer.
Gyors ajtózárás rendszer. Hibajelző rendszer.
Autodiagnosztikus ellenő rző rendszer. IPX-5 védelem.
Tartozék: maghő mérséklet-érzékelő szonda, tisztító
zuhany. Gázteljesítmény: 15.491 kcal/h (18 kW).
Gázfogyasztás: 2,00 m3/h. Gáznyomás: 18
g/cm2,Vízfogyasztás: l5 liter/h. Víznyomás: 0,5 - 8
kg/cm2. Elektromos teljesítmény: 1,0 kW. Feszültség:
230 V-2x1,5+T - 10A. Méret: 898x867x1117 mm. Súly:
169 kg

DVA16 Vízlágyító készülék

1

db

Manuális 16 literes, rozsdamentes acél burkolattal, 16
literes gyantatöltettel.

Készüléktartó állvány

1

db

AE-101 kombi párolóhoz, tálcatartó sínekkel. AISI 304
(18/10) minő ségű rozsdamentes acél. Mérete: kombi
párolóhoz igazodik, magassága 800 mm.

DVA16 Vízlágyító
készülék vagy azzal
egyenértékű
Készüléktartó
állvány AE-101
kombi párolóhoz
vagy azzal
egyenértékű
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Vízfürdő s melegentartó pult

1

db

F-VMN3 vízfürdő s melegentartó pult, nyitott kivitel,
alsó polccal.Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016
rozsdamentes acélból. Ételek melegentartásához, 6580 C hő mérsékleten.Digitális termosztáttal, 210 mm
mély medencékkel, vízleeresztéssel, a vízfeltöltés
opció. Feszültség 230 V. Kapacitás: GN3/1. Méret:
1200x700x850 mm. Telj.: 1,5 kW

F-VMN3 vízfürdő s
melegentartó pult
vagy azzal
egyenértékű

M2 1680 mosogató

2

db

Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból. Az
1,25 mm lemezbő l készült, besüllyesztett fedlapokba
mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A
fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak
40x40x1,5 zártszelvénybő l, állítási lehető séggel
készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, mű anyag szifon és
túlfolyó cső . Medence méret: 700x700x300 mm.
Teljesméret: 1600x800x850 mm

M2 1680 mosogató
vagy azzal
egyenértékű

MA-752 Alapgép

1

db

MA-752 Alapgép
vagy azzal
egyenértékű

KF-605-KO Húsörlő segédgép

1

db

PSZK-150 Paszírozó, szeletelő , kockázó,
reszelő segédgép

1

db

Rozsdamentes burkolatú kétsebességes motorikus
alapgép. Kihajtó tengely fordulatszáma: 160/320 f/sec
Motorteljesítmény: 0,75/1,1 kW Elektromos
csatlakozás: ~ 3 N 400/230 V /50 Hz
Húsörlő segédgép teljes rozsdamentes (CrNi) kivitel 1
és 2 élű késsel, 3 féle méretű (átm. 3-5-8 mm)
lyuktárcsával, elő vágó tárcsával, etető tállal, mű anyag
tömő vel. Örlési teljesítmény: 150-240 kg/h
PSZK-150 Paszírozó, szeletelő , kockázó, reszelő
segédgép szeletelő késsel, reszelő és passzírozó
hengerrel, 5 féle tárcsával

HGA-150 Gördíthető tárolóállvány

1

db

Rozsdamentes két fix, két bolygókerékkel,
beakasztható edénytartó ráccsal

BRE18/203 Aluplast állvány

2

db

MG9-10 BM Fagor gázüzemű fő ző üst

1

db

F-TMA 2080 Rm acél munkaasztal

1

db

Rúdmixer

1

db

BRE18/203 Aluplast állvány 30 cm mély polclapokkal
Méret: 2000x300x1800 mm
Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként,
szintezhető lábakkal, kiemelhető , ipari
mosogatógépben mosható. perforált polcbetétek,
OÉTI engedély, tő kehús tárolására alkalmas
hű tő kamrában is, hő terhelhető ség: -40C-tól, 150 kg
szintenkénti terhelhető ség, anyag: alumínium
lábak és keresztmerevítő k, polietilén polcbetétek.
Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bő víthető .
MG9-10BM
FAGOR Gázüzemű fő ző üst indirekt fű tési rendszerrel,
AISI304 (18/10) minő ségű rozsdamentes acél kivitel,
Kerek üstcsésze. Az üst alja AISI 316L rozsdamentes
acél, Kézi vízfeltöltés. Vízszintjelző . Vízhiány-érzékelő
biztonsagi rendszer (eloltja az égő t ha alacsony a
vízszint). Piezoelektromos gyújtás. Biztonsági szelepes,
rozsdamentes acél égő fej. Termoelem. Túlnyomás
biztonsági szelep. Nyomásmérő . Ételcsap.
Fő ző blokkba építhető kivitel. Telj,:18 kW; Méret:
850x900x850 mm
F-TMA 2080 Rm acél munkaasztal köztes és alsó
polccal,teljesen zárt kivitel tolóajtókkal. Méret:
2000x800x850 mm. Teljesen rozsdamentes kivitel,
1.4016 mm, acélból. Az 1,25 mm lemezbő l készült
fedlapok rezgésmentesek, rm, merevítő bordákkal
erő sítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól
200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak,
elő l a dupla lemezes ajtók görgő kön felfüggesztettek.
400 mm-es szárral, változtatható sebességes, AI6MIV
habverő fejjel Cikkszám: MIV-40. Méret: 520 mm.
Teljesítmény: (220V) 0,4 kW ipari rúdmixer, 400 mmes rozsdamentes acél szárral, habverő fej nélkül,
változtatható sebességgel, 2000-15000 fordulat/perc
teljesítménnyel, fő kapcsolóval, mű anyagburkolattal.

HGA-150
Gördíthető
tárolóállvány vagy
azzal egyenértékű
BRE18/203 Aluplast
állvány vagy azzal
egyenértékű
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KF-605-KO Húsörlő
segédgép vagy
azzal egyenértékű
PSZK-150 Paszírozó,
szeletelő , kockázó,
reszelő segédgép
vagy azzal
egyenértékű

MG9-10 BM Fagor
gázüzemű fő ző üst
vagy azzal
egyenértékű

F-TMA 2080 Rm
acél munkaasztal
vagy azzal
egyenértékű

Rúdmixer MIV-40
vagy azzal
egyenértékű
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HT0550 Hústő ke

1

db

Mű anyag fejjel és rozsdamentes acél lábbal. Méret:
50x50x10 cm Magasság: 90 cm

HT0550 Hústő ke
vagy azzal
egyenértékű

F-MA FP 1040 Rm acél munkaasztal

1

db

F-MA FP 1040 Rm acél munkaasztal alsó polccal és
hátsó
felhajtással. Méret: l 000x400x850 mm, Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm, acélból. Az 1,25 mm
lemezbő l készült fedlapok rezgésmentesek, rm,
merevítő bordákkal erő sítettek. A fedlapok, alsó
polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó
polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak
40x40x1,5 zártszelvénybő l, állítási lehető séggel
készülnek.

F-MA FP 1040 Rm
acél munkaasztal
vagy azzal
egyenértékű

F-MA FP 1240 Rm acél munkaasztal

1

db

F-MA FP 1240 Rm acél munkaasztal alsó polccal és
hátsó felhajtással. Méret: 1200x400x850 mm. Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm, acélból. Az 1,25 mm
lemezbő l készült fedlapok rezgésmentesek, rm,
merevítő bordákkal erő sítettek. A fedlapok, alsó
polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó
polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak
40x40x1,5 zártszelvénybő l, állítási lehető séggel
készülnek.

F-MA FP 1240 Rm
acél munkaasztal
vagy azzal
egyenértékű

F-MA FP 1050 Rm acél munkaasztal

1

db

F-MA FP 1050 Rm acél munkaasztal alsó polccal és
hátsó felhajtással. Méret: 1000x500x850 mm. Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm, acélból. Az 1,25 mm
lemezbő l készült fedlapok rezgésmentesek, rm,
merevítő bordákkal erő sítettek. A fedlapok, alsó
polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó
polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak
40x40x1,5 zártszelvénybő l, állítási lehető séggel
készülnek.

F-MA FP 1050 Rm
acél munkaasztal
vagy azzal
egyenértékű

F-MA FP 1250 Rm acél munkaasztal

1

db

F-MA FP 1250 Rm
acél munkaasztal
vagy azzal
egyenértékű

F-MA 0460 RM acél hokedli

1

db

F-MA 0650 RM acél hokedli

1

db

Mikrohullámú sütő

1

db

F-MA FP 1250 Rm acél munkaasztal alsó polccal és
hátsó felhajtással. Méret: 1200x500x850 mm. Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm, acélból. Az 1,25 mm
lemezbő l készült fedlapok rezgésmentesek, rm,
merevítő bordákkal erő sítettek. A fedlapok, alsó
polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó
polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak
40x40x1,5 zártszelvénybő l, állítási lehető séggel
készülnek.
F-MA 0460 RM acél hokedli lábösszekötő kkel,
szintező talpakon. Méret: 400x600x500 mm Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból.Az 1,25 mm
lemezbő l készült fedlapok rezgésmentesek, rm
merevítő bordákkal erő sítettek. A lábak 40x40x15
zártszelvénybő l, állítási lehető séggel készülnek.
F-MA 0650 RM acél hokedli lábösszekötő kkel,
szintező talpakon. Méret: 600x500x500 mm Teljesen
rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból.Az 1,25 mm
lemezbő l készült fedlapok rezgésmentesek, rm
merevítő bordákkal erő sítettek. A lábak 40x40x15
zártszelvénybő l, állítási lehető séggel készülnek.
WDB 900 Combi mikrohullámú sütő rm acél kivitel,
edzett üveg forgó lap, 30 perces idő zítő , 6
teljesítményszint, grill funkció, súly alapú automatikus
leolvasztó. Teljesítmény: 1400W/900W Méret:
483x422x281 mm

C5FV6/ 5 égő s gáztű zhely

1

db

5 égő s gáztű zhely (3x3,1 kW, 1x2,7 kW és 1x3,6 kW)
öntöttvas edénytartó ráccsal, elektromos üzemű GN
1/1-es légkeveréses sütő vel (2,6 kW), grill funkcióval,
belső világítással, zománcozott sütő térrel, 1 db GN
1/1-es ráccsal szállítva, kívül rozsdamentes acél
kivitelben, állítható acél lábakkal Méret: 900x600x850
mm Teljesítmény (220V): 2,6 kW Teljesítmény (gáz):
15,6 kW

C5FV6/ 5 égő s
gáztű zhely vagy
azzal egyenértékű
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F-MA 0460 RM acél
hokedli vagyazzal
egyenértékű

F-MA 0650 RM acél
hokedli vagy azzal
egyenértékű

WDB 900 Combi
mikrohullámú sütő
vagy azzal
egyenértékű
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Kétszintes tálalókocsi

1

db

Cikkszám: S401 Méret: 860x540x940 mm. Önbeálló és
csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású
váz, amely könnyen összeszerelhető , stabil polcok
vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban,
kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél

Kétszintes
tálalókocsi S401
vagy azzal
egyenértékű

Háromszintes tálalókocsi

1

db

Cikkszám: S402 Méret: 860x540x940 mm. Önbeálló és
csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású
váz, amely könnyen összeszerelhető , stabil polcok
vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban,
kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél

Háromszintes
tálalókocsi S402
vagy azzal
egyenértékű

Tálcatartó kocsi

1

db

Tálcatartó kocsi
vagy azzal
egyenértékű

Badella 10 literes

1

db

Kapacitás: 2x15xGN1/1. Méret: 74x54x178 cm.
Cikkszám:TTK2x15x1/1. Teljesen rozsdamentes kivitel,
1,4301 rm acélból. Kétoszlopos kivitel, 2 sima önbeálló,
2 fékes önbeálló kerékkel.
Duplafalú, 10 literes. Cikkszám: GID10. Rm acél
ételszállító badella, duplafedelű , szilikontömítéssel, 3
db csattal, gő zszeleppel

Badella 5 literes

1

db

Duplafalú, 5 literes. Cikkszám: GID05. Rm acél
ételszállító badella, duplafedelű , szilikontömítéssel, 3
db csattal, gő zszeleppel

5 literes badella
vagy azzal
egyenértékű

Daikin oldalfali
splitklíma vagy azzal
egyenértékű
Viesmann Vitocell
100-V álló melegvíz
tároló vagy azzal
egyenértékű

10 literes badella
vagy azzal
egyenértékű

2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
Splitklíma

1

db

Daikin oldalfali splitklíma, hő szivattyús, hű tő /fű tő
teljesítmény: 5,30/5,55 kW

Álló melegvíz tároló

1

db

Egykaros mosdócsaptelep

5

db

Orvosi mosdócsaptelep

8

db

Viesmann Vitocell 100-V álló melegvíz tároló
acélból,használati melegvíz készítéshez, Ceraprotect
zománcozással, magnézium anódos védelemmel,
nagyteljesítményű fű tő cső spirállal, hő szigeteléssel.
Tároló-ű rtartalom: 300 liter
Mofém junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia Mofém junior
vezérlő egység, forrázás elleni védelemmel,
egykaros
leeresztő szeleppel
mosdócsaptelep
vagy azzal
egyenértékű
Mofém trend plus orvosi mosdó csaptelep, fém
Mofém trend plus
leeresztő szeleppel 5l/perc, ECO perlátorral
csaptelep vagy
azzal egyenértékű

Fali orvosi mosogató csaptelep

11

db

Mofém junior evo fali orvosi mosogató csaptelep,
vízkő mentes perlátorral

Mofém junior evo
fali mosogató
csaptelep vagy
azzal egyenértékű

1

db

8x20m 2,6 m oldalfalmagasságú rendezvénysátor
Professional minő ségű . Teljesen horganyzott extra
erő s acélcsövek, extra erő s acél cső csatlakozó, extra
tető megerő sítés növeli a teljes tető
terhelést.Megerő sített és stabil alsó keret. Átlós
merevítő k oldalt.Ponyva kb 550g/m2 extra erő s PVC
anyagból készült tartós rácsos belső anyag. 1 db
tető ponyva, 20 db ablakos oldalponyva 2x2,6 m
(egyes elemek elhagyásával bejárat alakítható) 2db
végponyva 8x2,6 m melyen zipzár segítségével bejárat
alakítható. UV ellenállás hitelesített SPF 80+. 100%
vízálló, színe fehér, súlya 853 kg. Legalább 1 év
termékgaranciával.

Professional
rendezvénysátor
vagy azzal
egyenértékű

Kerete porszórt acélból készült, borítása idő járásálló
szintetikus mű rattan, színe szürke, színkódja: Grey "N"
Az ülő felület és a tető anyaga poliészter. Méretei:
szélessége 192 cm, mélysége 120 cm, ülő felület
szélessége 145 cm, maximális terhelhető sége 240 kg

Bering 3 üléses
hintaágy vagy azzal
egyenértékű

3. ajánlati rész:Rendezvénysátor
Rendezvénysátor

4. ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
Bering 3 üléses hintaágy

2

db
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SAN REMO kerti pad

2

db

Könnyed megjelenésű alumínium vázú és szintetikus
rattanból készült kerti pad.Elegáns sötét szürke
színben. A pad méretei: 116x60x87 cm. Az
alumíniumcső méretei: 30x30x1,2 mm. Súlya: 8kg
Napernyő 400x400/8/67-55 ezüst/szürke színben
leírása: Robusztus alumínium kerete 67 mm x 2,0 mm
/ 55 mm átmérő x 1,4 mm falvastagságú. Alumínium
rudazata 30x18 mm x 1,2 mm falvastagságú, színre
homokfúvott kivitelű . A praktikus fogantyú könnyen
nyithatóvá és zárhatóvá teszi a napernyő t. A
napernyő anyaga szövött poliészter szövet, 250 g /
m2-esvastagságú, PA bevonattal. A nagy szélben sem
borul fel a felül kialakított szellő ző nek köszönhető en.
Az állvány a talpra helyezett betonelemek
segítségével rögzíthető , melyet az ár nem tartalmaz.
Az ár tartalmazza a napernyő tárolásához szükséges
napernyő tartót is, mely a napernyő vel azonos színű .
Teljes magassága nyitott állapotban 300 cm, zárt
állapotban 395 cm

SAN REMO kerti
pad vagy azzal
egyenértékű

Napernyő

2

db

Java karfás szék

36

db

Anyaga: rattan/alumínium.Rendkívül hosszú
élettartamot biztosít az autóiparban használatos
speciális bevonattal ellátott alumínium cső szerkezet.
Az ülés és a háttámla anyaga az idő járásnak jól
ellenálló mű anyagból, kétoldalasan van fonva. A
karfát idő járástű rő teakfával borították. A székek
egymásba helyezhető k. A váz 25 x 25 mm vastag
anyagból készült. szélessége: 58 cm, magassága: 89
cm, ülés magassága: 42 cm, ülés szélessége: 49 cm. A
székek rakásolhatóak, azaz egymásba rakhatóak, így
kis helyen tudjuk tárolni ő ket.

Java karfás szék
vagy azzal
egyenértékű

Asztal puroplan felülettel 80*80 cm-es
szürke

10

db

Mokka Haber asztal
vagy azzal
egyenértékű

2

db

A keret nélküli PUROPLAN asztallap rendkívül
idő járásálló, karcálló, hő álló, saválló és UV-stabil.
Tubular acél összecsukható váz. Az asztal magassága
kb 73. Magasság állítási lehető séggel
Acél és keményfa kombinációjával készült kerti pad.
Méretei:SzélxMag. xMély:122x80x60 cm. Fa léc
méretei: 122x5,5x1,8 cm. Homokfújt bevonat. Súly:13kg

BELLEVUE pad

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

BELLEVUE pad vagy
azzal egyenértékű

5. ajánlati rész: Intérményi bútorok, berendezési tárgyak
Textilbő r borítású karfás szék

36

db

Vázszerkezete bükkfából, az ülő ke és a háttámla része A leírásban felsorolt
bézs textilbő r borítással készül, mely alatt a bükkfa
vagy azzal
váz kemény szivacs borítást kap. A láb és karfa látszó
egyenértékű termék
részei színtelen PU lakkal felületkezelve készülnek

Étkező asztal

9

db

80x80x70 cm étkező asztal bükkfa láb és láb
összekötő vel 36 mm vastag 8503 laminátos
bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással készülnek. A
bükkfa részek színtelen PU lakkal felületkezelve
készülnek.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

Tárgyaló asztal

1

db

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

Irattartó szekrény

2

db

Irattartó szekrény

1

db

90x160x72 cm tárgyaló asztal bükkfa láb és láb
összekötő vel 36 mm vastag 8503 laminátos
bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással készülnek. A
bükkfa részek színtelen PU lakkal felületkezelve
készülnek.
400x275x35 cm-es a szekrény, tolóajtós kivitelben
készül. A bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm
ABS élzárással készülnek.A tolóajtó vasalat alsó
görgő s felső megvezetésű vasalattal van szerelve. A
középső üvegajtó savmart matt üvegezésű . A falhoz
és a mennyezethez 3,6 cm szegéssel van kizárva.
165x90x45 cm-es a szekrény, tolóajtós kivitelben
készül. A bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm
ABS élzárással készülnek.A tolóajtó vasalat alsó
görgő s felső megvezetésű vasalattal van szerelve.A
falhoz és a mennyezethez 3,6 cm szegéssel van
kizárva.
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A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
300x210 cm fali
fogas+kalaptartó+tükör+esernyő tartó

1

db

8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással.A
fogasok nikkelezett kivitelben, a tükör laminátos
keretbe kerül felszerelésre.Az esernyő tartó laminátos
bútorlapból készül.
80x80x80x35 cm sarokszekrény + 2 db pengepolc
8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással.A
szekrényajtók blum csukódás csillapítós kivető pánttal
vannak felszerelve. A penge polcok 36 mm vastag
kivitelbe rejtett falitartóval szereleve készülnek.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

Sarokszekrény

1

db

Polcos szekrény

1

db

180x165x40 cm-es polcos szekrény tolóajtós kivitelben. A leírásban felsorolt
A bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS
vagy azzal
élzárással készülnek.A tolóajtó vasalat alsó görgő s
egyenértékű termék
felső megvezetésű vasalattal van szerelve.A falhoz és
a mennyezethez 3,6 cm szegéssel van kizárva.

Cső gyű jtő takarós polcos szekrény

1

db

Térelválasztó fal

1

db

70x200x35 cm-es cső gyű jtő takarós polcos
szekrény.A bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2
mm ABS élzárással készülnek.A tolóajtó vasalat alsó
görgő s felső megvezetésű vasalattal van szerelve.A
falhoz és a mennyezethez 3,6 cm szegéssel van
kizárva.
240x275 cm térelválasztó fal hosztoldás mentes
borovi fenyő bő l, 3+3 biztonsági üvegezéssel. A
felületkezelése miilesi vagy icla anyaggal
szórópisztollyal, színe XHT-16, XBC-2, XGC-073.Az ár
tartalmazza a felületkezelést és az összeszerelést is.

Textilbő r borítású karfás tárgyaló szék

4

db

45x50/90 cm vázszerkezete, karfája és háttámlája
A leírásban felsorolt
bükkfából, az ülő ke része bézs textilbő r borítással
vagy azzal
készül, mely alatt a bükkfa váz kemény szivacs borítást egyenértékű termék
kap.A láb és karfa látszó részei színtelen PU lakkal
felületkezelve készülnek.

Defibrillátor

1

db

Primedic Heartsave
AED 6 vagy azzal
egyenértékű

Sürgő sségi táska OXY

1

db

Aszinkron, automata + szinkron, külső defibrillátor
bifázisos árammal, analízis idő :6-12 mp.
Átkapcsolható aszinkron vagy szinkron üzemmódba. 6
csatornás EKG monitorozás, beállítható riasztási limit.
Mérete: 26x26x9,0 cm. Súlya: 2,5 kg. Tartozék: 3
pólusos páciens kábel.
2db fecskendő eh 5ml, 2db fecskendő eh. 10 ml, 1db
fertő tl.Biorex kéztisztító gél 300 ml, 1 db Fertő tl.CDerm 30 ml kéz-bő r spray, 1 db infúziós szerelék
normál, 1db kathéter leszívó, 2 pár kesztyű steril
púderezett, 1 db Laryngtáska tépő záras, 1 db
laryngoscop lapoc/0, 1db laryngoscop lapoc/2, 1db
laryngoscop lapoc/4, 1 db laryngoscop nyél, 1 db
lélegeztető ballon szilikon/felnő tt, 1 db lélegeztető
maszk/felnő tt, 1 db lélegeztető maszk/ gyerek, 1 db
Magill fogó 20 cm, 1 db Mayo tubus/0-ás fekete, 1 db
Mayo tubus/2-es zöld, 1 db Mayo tubus/4-es piros, 1
db Nyelvfogó Collin (kicsi), 1 db oxigén 2 l palackban,
1 db oxigén maszk összekötő cső vel /felnő tt, 1db
oxigénpalackhoz reduktor, 1db pupillalámpa, 1db
sürgő sségi táska üres OMEGA-Compact,1 db
szárnyastű /21 G LL zöld, 1 db szájterpesztő Heisler, 1
db taposó szívó készülék, 1 db Trachea tubus
mű anyag/24CH 5,5, 1db Trachea tubus
mű anyag/36CH 8,5, 1db Tük, 1 db vénakanül
Vasofix/18 G LL zöld, 1 db trachea tubus mű anyag

2

db

26-os méret, elő l kosár, hátul táska, HI-TEN acél váz,
Selle royal, géles, rugós nyereg, Beretta MT-240
duplafalú abroncs,Rubena Stop Horn gumi, dinamós
világítás, M.Factory acél csomagtartó, 16 kg súly.

Budapest nő i
kerékpár vagy azzal
egyenértékű

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű termék

6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű
termékek

7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
Budapest nő i kerékpár
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Samsung UE65MU6402 Ultra HD Smart
LED TV

1

db

65"-os képernyő , 3840x2160 felbontás, ultravékony
kialakítás, 360 fokos design, bluetoth, Wifi direct, aktív
crystal színek, HDR, UHD dimming,one remote.

Audio-Technica ATW-13F AT-One
kézimikrofonos vezetéknélküli szett

1

db

Vezeték nélküli adó-vevő rendszer, kézi mikrofon,
UHF, FM moduláció, 2x4 frekvencia, 103 dB
dinamikatartomány, 60 m hatótávolság, kardioid
karakterisztika ATW-T3F kondenzátor mikrofon.

Alto Pro-TS 212 aktív hangfal, 550 W

2

db

Allen&Heath Zed 10 keverő

1

db

Jura impressa C60 kávéfő ző

1

db

Samsung
UE65MU6402 Ultra
HD Smart LED TV
vagy azzal
egyenértékű

Audio-Technica
ATW-13F AT-One
kézimikrofonos
vezetéknélküli szett
vagy azzal
egyenértékű
Kimeneti teljesítmény: 1100W csúcs (700 LF + 400 HF) Alto Pro-TS 212
550W folyamatos RMS (350 LF + 200 HF)Mélysugárzó: aktív hangfal vagy
12? (254 mm) woofer, 2? (51 mm) tekercs
azzal egyenértékű
Magassugárzó: 1? (25 mm) neodímium driver
precíziós hullámterelő vel
Maximum SPL: 127 dB peak, 124 dB folyamatos (dbSPL @ 1m) Frekvencia átvitel: 53 Hz ? 20 kHz (+/- 3
dB) Frekvenciatartomány: 46 Hz ? 22 kHz (-10 dB)
Lefedettség: 90° H x 60° V névleges Csatlakozók: (2)
XLR + 6,3 mm kombinált Jack mikrofon/vonal
bemenet (1) XLR mix kimenet
Kabinet: Trapéz alapú, fröccsöntött polipropilén ház,
acél rács Kezelő szervek: hangerő , ki- és bekapcsoló
gomb LED visszajelzéssel, clip limiter LED
visszajelzéssel, földelés kapcsoló Védelem:
Elektronikus clip, hő - és transzduktor túlhajtás
védelem Tápellátás: AC bemenet: 100-120/220-240 V,
50/60 Hz, biztosíték: 100-120 V T6.3AL AC250V/220240 V T3.15AL AC250V Méretek (SZ x H x M): 357 x
351 x 591 mm Tömeg: 12,86 kg
kompakt keverő pult: Allen&amp;Heath ZED-10, 2 db.
Class A FET bemenet, hangszer kompatibilis, 26dB
gain Boost, bemenetek: 4 mikrofon + 2 sztereo + 2
track, kimenetek: XLR sztereo main, insert-ekkel, 2
track, fejhallgató, 48 V fantomtáp a mikrofonoknak, 3
sávos EQ, 2 aux send (1 pre + 1 post fade), külön
sztereó busz, USB send / return PC / Mac csatlakozás,
beépített univerzális táp, méret: 336 x 275 x 95 mm,
súly: 4.5 kg
1450 W teljesítmény, 1,9 l víztartály, súlya: 9,6
kg.Csúcsminő ségű , mű anyag burkolat
Díjnyertes, Red Dot Design Awarddal© elismert
dizájn.
Easy Auto-cappuccino-habosító, 6 különböző
kávétermék, köztük az Espresso és a Ristretto
elkészítése mindössze egy gomb használatával, de
nem hiányozhatnak a palettáról a tejes specialitások
sem.
Tartozékos rekesz 2 fúvókával (vízfúvóka + Easy
Cappuccino fej) Egyszerű , érintő gombos használat
Könnyen érthető , szöveges kijelzés (Magyar nyelv
nem elérhető ) Kompakt kivitel.
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Allen&Heath Zed 10
keverő vagy azzal
egyenértékű
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Bosch KGE39BL41 kombinált
hű tő szekrény

1

db

Karcher V6 szárazporszívó

1

db

Karcher SI 2.600 CB vasaló

1

db

Whirlpool FSCR90430 elő ltöltő s
mosógép 9 kg

1

db

Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafelhasználás: 156 kWh/év
Zajszint: 38 dB dB(A) re 1 pW
Nettó össztérfogat: 339 l
Elektronikus hő mérséklet–szabályozás, pontos
digitális kijelzés
Külön hő mérsékletvezérlés a hű tő – és fagyasztótérre
Nyitvahagyott ajtóra figyelmeztető hangjelzés
Automatikus leolvasztás a hű tő térben
Nettó hű tő tér: 250 l
AirFreshfilter levegő szű rő
Nettó ****–fagyasztótér: 89 l
Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő : 35 óra
Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 201
x 60 x 65 cm
Teljesítményfelvétel: 160 W
Hálózati feszültség–igény: 220 – 240 V
Klímaosztály: SN–T
Teljes bruttó térfogat 347 l liter
Bruttó hű tő kapacitás: 252 l
600W teljesítmény, 4l porzsák ű rtartalom,
hangteljesítmény szint 72 dB, 220-240 V feszültség,
10 m hatósugár
Fű tő teljesítmény (W): 1500
Tartálytartalom (l): 0.5 + 0.8
Max. gő znyomás (bar): 3.2
Súly tartozékok nélkül (kg): 13.1
Méretek (h x sz x m)(mm): 1200 x 380
Készülék mérete: 85 x 59,5 x 64 cm Nettó tömeg (kg):
85
Bruttó tömeg (kg): 86 Centrifuga zajszint (dB(A) ): 68
Mosási zajszint (dB(A) ): 48 Kivitel: Szabadon álló
Állítható lábak Pamut töltet kapacitás 2010/30/EC
szerint (kg): 9
Készülék típusa Elöltöltő s
Centrifuga fordulatszám: 1400
Fokozatos hő mérséklet-szabályzó
ZEN technológia™ - extra csendes motor
PrecisionClean™ vízpermetezés
Supreme Care mosódob és emelő lapátok
SoftMove™ dobmozgás
6. Érzék funkció
A Whirlpool FSCR 90430 elöltöltő s mosógépen
változtatható a centrifuga fordulatszáma
Választható opciók:
Colours 15°C (15°C mosás)
FreshCare™ (ruhalazítás opció)
Mosószer adagolási javaslat
Programozott befejezés
Állítható hő mérséklet és centrifuga szint
Elő mosás
Meleg befejezés
Stain 15°C (15°C folteltávolítás)
Erő s szennyező dés
Intenzív öblítés
"Rapid" gyorsmosás (gyorsabb mosás)
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Bosch KGE39BL41
kombinált
hű tő szekrény vagy
azzal egyenértékű

Karcher V6 prszívó
vagy azzal
egyenértékű
Karcher SI 2.600 CB
vasaló vagy azzal
egyenértékű

Whirlpool
FSCR90430
elő ltöltő s mosógép
vagy azzal
egyenértékű
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Electrolux EDH3488GOW hő szivattyús
szárítógép

1

db

Méretek (szélesség, magasság, mélység)600mm x
850mm x 600mm/640mm
Szárítási technológiahő szivattyú (Heat Pump)
Max. ruhatöltet8 kg
Energiafogyasztás1.99 kWh/ciklus, 235 kWh/év
Vezérlésérintő vezérlés - nagy LCD-kijelző
Dob ű rtartalma 118 liter
-Heat Pump - hő szivattyús szárítási technológia
-energiatakarékos inverter motor
-Kosár program - sportcipő , plüsállat, pulóver
kíméletes szárításához
-rozsdamentes szövetkímélő dob
-érintő kapcsolós vezérlés - nagyméretű LCD-kijelző
-Woolmark Blue gyapjúmosás tanusítvány
-extra opciók: szárazságbeállítás, hosszú
gyű rő désmentesítő program, "Plusz irányváltás"
(kényes ruhák kímélő szárításához)
-kondenzvíz elvezető készlet alaptartozék (csatornába
be lehet kötni, nem kell kézzel üríteni a tartályt)
-nedvességérzékelés
-szű rő és tartály telítettség kijelzés
-összeépítő keret mosógép-szárítógép egymás fölé
építéséhez külön opcióként rendelhető
Zajszint 66 dB(A)

Electrolux
EDH3488GOW
hő szivattyús
szárítógép vagy
azzal egyenértékű

PC konfiguráció

1

db

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű
termékek

ASUS Corel5 laptop

1

db

Alaplap Gigabyte 1150 socket, processzor Intel Corel5
1150 socket, 4Gb DDR3 1666 Mhz Kingston Fury
memória, SSD 240 Gb Kingston Fury, Micro ATX ház
500W tápegység, LG DVD-RW, LG 21 " LED monitor
DSUB, Genius USB HUN billentyű zet, Genius USB
optikai egér, ESET NOD 32 Antivirus, Microsoft
Windows 10 operációs rendszer, TP-Link USB Wifi 300
Mbps, Microsoft Office 2016 Home and Business
szoftvercsomag
ASUS alaplap, processzor Intel Corel5, 4Gb DDR3
memória,SSD 240 Gb Kingston Fury,Microsoft
Windows 10 operációs rendszer, Logitech Wireless
egér, 15,6" laptop táska,Microsoft Office 2016 Home
and Business szoftvercsomag

1

db

A Garant egy vödörrel és VK4 préssel felszerelve
kiválóan alkalmas személygépkocsiban történő
szállításra, például kis üzletek takarításához, és alig
van szükség helyre a tárolásához. A kétvödrös vizes
felmosáshoz kétszer 17 literes változatban is kapható
tolókarral, hogy különválasszuk a tiszta és a koszos
vizet.
1 x alapállvány Garant 2 x 17 L, nemesacél (0419)
1 x vödör 17l, kék (871402)
1 x vödör 17L, piros (875701)
1 x VK 4 prés, piros (875702)
Méret: 74 x 41 x 88 cm

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű
termékek

8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű
termékek

9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
Garant felmosókocsi felszerelve
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17-56276 Fellowes pulsar + spirálozógép

1

db

otthoni, irodai használatra ajánlott manuális
spirálozógép lyukasztókapacitás: 15 lap
spirálozókapacitás: 300 lap
maximális spirálméret: 38 mm
a függő leges dokumentumbetöltés biztosítja az
egyenes vonalú lyukasztást
könnyű és pontos dokumentumbetöltés, állítható
lapszéligazítóval
teljes szélességű dokumentumvezető , mely
összecsukva véd a portól is
dokumentum vastagság és spirálméretkiválasztósín
egyszerű en üríthető tartály
fogantyú a könnyű hordozhatóságért
kezdő csomaggal 10 dokumentum számára
méretei (összecsukott állapotban/MaxSZxMé):
130x456x396 mm
tömege: 6.9 kg

17-56276 Fellowes
pulsar +
spirálozógép vagy
azzal egyenértékű

Leitz ilam easy 17-74760000 laminálógép

1

db

Egy gombbal mű ködtethető A3 laminálógép.
Legszélesebb laminálása 320 mm
Legvastagabb laminálása 0,6 mm
Nem igényel semmilyen beállítást hála a kifinomult
hő szabályozó rendszernek
Legfeljebb 125 mikron vastagságú fóliával képes
laminálni, és rendelkezik külön fénykép-laminálás
funkcióval
A kézi fóliakioldó funkció segítségével megszű nik az
elakadás veszélye, helytelen fóliabehelyezéskor sem
megy tönkre a gép
Bekapcsolástól számítva 6 perc szükséges a
laminálógép bemelegedéséhez
Legfeljebb 320 mm-es laminálási szélesség
40 cm-es percenkénti laminálási sebesség, a
laminálógép 45 másodperc alatt laminál egy A/4-es
oldalt
A termék teljes mérete 487x99x146 mm
A termék teljes tömege 2,5 kg

Leitz ilam easy 1774760000
laminálógép vagy
azzal egyenértékű

1

db

Motor: 1,368 cm3, Teljesítmény: 70 kW/95 LE,
Üzemanyag-fogyasztás(liter/100km, városi/városon
kívüli): 9,3/5,9/7,2 CO2 kibocsátás (g/km, vegyes): 166,
Üzemanyag: benzin. Felszereltség: színezett üvegek,
szervokormány, 1/3-2/3 arányban osztott,
elő rehajtható hátsó üléstámla, fedélzeti számítógép,
folow me home rendszer, távirányító a központi
zárhoz, ABS/EBD, mélységben és magasságban
állítható kormány, manuális klímaberendezés,
vezető oldali tolóajtó, csomagtérroló, felfelé nyíló
hátsóajtó, ESC visszagurulásgátlóval és
vészfékasszisztenssel, elektromos ablak+központi zár,
nagyobb első féktárcsák, vezető oldali-, utasoldali-,
oldallégzsák,utasoldali tolóajtó, 2 din méretű
pontmátrix kijelző s rádió Bluetotth csatlakozással MP3
lejátszóval, USb és AUX csatlakozóval, TPMS rendszer.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű
termékek

FIAT DOBLO Panorama EASY tip. gépjármű 790 liter
ű rtartalmú rakterének burkolása RAL7032 színkódú PP
mű anyag lemezzel, hézagmentes illesztési lezárással,
HACCP követelményi megfelelő ség biztosítása.
Ételszállítás: 4 db telepített AVATHERM-Thermobox
50 tip. hő szigetelt ételszállító láda 42,5x34x49,5 cm
méretben, 8 db GN 1/2*150 mm (32,5x26,5x15 cm)
rozsdamentes,fedő vel ellátott edényzettel.

A leírásban felsorolt
vagy azzal
egyenértékű
termékek

10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
Fiat Doblo Panorama Easy 1,4

11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
Gépjármű raktérburkolás

1

db
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Tiszasas, 2017. ……………….. hó …... nap.

................................................................................
Gyói Gábor
Polgármester
Megrendelő képviseletében

...................................................................................
...........................................
Szállító
szállító képviseletében

2. sz. szerző dés melléklet

RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason"

Ssz.

Költség megnevezése

meny
nyiség

nettó
m.e. egységár
(HUF)

ÁFA

nettó

összesen

összen

(27 %)

(HUF)

bruttó
összesen
(HUF)

(HUF)

1. ajánlati rész: Konyhatechnológia
1.

BRE18/095 Aluplast állvány

1

db

0

0

0

2.

BRE18/196 Aluplast állvány

1

db

0

0

0

3.

RGH-150 Gázzsámoly

2

db

0

0

0

4.

Rm acél hokedli

1

db

0

0

0

5.

F-FE 20-12 Rm acél fali elszívóernyő

2

db

0

0

0

6.

Axiális ipari ventilátor

1

db

0

0

0

7.

IPA39 Kézmosó kiöntő

1

db

0

0

0

8.

Fagor AG l0l gazüzemű kombinált sütő -pároló

1

db

0

0

0

9.

DVA16 Vízlágyító készülék

1

db

0

0

0
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10.

Készüléktartó állvány

1

db

0

0

0

11.

Vízfürdő s melegentartó pult

1

db

0

0

0

12.

M2 1680 mosogató

2

db

0

0

0

13.

MA-752 Alapgép

1

db

0

0

0

14.

KF-605-KO Húsörlő segédgép

1

db

0

0

0

15.

PSZK-150 Paszírozó, szeletelő , kockázó, reszelő

1

db

0

0

0

segédg
16.

HGA-150 Gördíthető tárolóállvány

1

db

0

0

0

17.

BRE18/203 Aluplast állvány

2

db

0

0

0

18.

MG9-10 BM Fagor gázüzemű fő ző üst

1

db

0

0

0

19.

F-TMA 2080 Rm acél munkaasztal

1

db

0

0

0

20.

Rúdmixer

1

db

0

0

0

21.

HT0550 Hústő ke

1

db

0

0

0

22.

F-MA FP 1040 Rm acél munkaasztal

1

db

0

0

0

23.

F-MA FP 1240 Rm acél munkaasztal

1

db

0

0

0

24.

F-MA FP 1050 Rm acél munkaasztal

1

db

0

0

0

25.

F-MA FP 1250 Rm acél munkaasztal

1

db

0

0

0

26.

F-MA 0460 RM acél hokedli

1

db

0

0

0

27.

F-MA 0650 RM acél hokedli

1

db

0

0

0

28.

Mikrohullámú sütő

1

db

0

0

0

29.

C5FV6/ 5 égő s gáztű zhely

1

db

0

0

0

30.

Kétszintes tálalókocsi

1

db

0

0

0

31.

Háromszintes tálalókocsi

1

db

0

0

0

32.

Tálcatartó kocsi

1

db

0

0

0

33.

Badella 10 literes

1

db

0

0

0

34.

Badella 5 literes

1

db

0

0

0

0

0

0

1. ajánlati rész összesen:

2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
1.

Splitklíma

1

db

0

0

0

2.

Álló melegvíz tároló

1

db

0

0

0

3.

Egykaros mosdócsaptelep

5

db

0

0

0

4.

Orvosi mosdócsaptelep

8

db

0

0

0

5.

Fali orvosi mosogató csaptelep

11

db

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. ajánlati rész összesen:

3. ajánlati rész:Rendezvénysátor
1.

Rendezvénysátor

1

db

3. ajánlati rész összesen:

4. ajánlati rész: Pihenő kerti berendezési tárgyak, eszközök
1.

Bering 3 üléses hintaágy

2

db

0

0

0

2.

SAN REMO kerti pad

2

db

0

0

0

3.

Napernyő

2

db

0

0

0

4.

Java karfás szék

36

db

0

0

0
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5.

Asztal puroplan felülettel 80*80 cm-es szürke

10

db

0

0

0

6.

BELLEVUE pad

2

db

0

0

0

0

0

0

4. ajánlati rész összesen:

5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
1.

Textilbő r borítású karfás szék

36

db

0

0

0

2.

Étkező asztal

9

db

0

0

0

3.

Tárgyaló asztal

1

db

0

0

0

4.

Irattartó szekrény

2

db

0

0

0

5.

Irattartó szekrény

1

db

0

0

0

6.

300x210 cm fali

1

db

0

0

0

ogas+kalaptartó+tükör+esernyő tartó
7.

Sarokszekrény

1

db

0

0

0

8.

Polcos szekrény

1

db

0

0

0

9.

Cső gyű jtő takarós polcos szekrény

1

db

0

0

0

10.

Térelválasztó fal

1

db

0

0

0

11.

Textilbő r borítású karfás tárgyaló szék

4

db

0

0

0

0

0

0

5. ajánlati rész összesen:

6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
1.

Defibrillátor

1

db

0

0

0

2.

Sürgő sségi táska OXY

1

db

0

0

0

0

0

0

6. ajánlati rész összesen:

7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
1.

Budapest nő i kerékpár

2

db

0

0

0

2.

Samsung UE65MU6402 Ultra HD Smart LED TV

1

db

0

0

0

3.

Audio-Technica ATW-13F AT-One

1

db

0

0

0

kézimikrofonos szett
4.

Alto Pro-TS 212 aktív hangfal, 550 W

2

db

0

0

0

5.

Allen&Heath Zed 10 keverő

1

db

0

0

0

6.

Jura impressa C60 kávéfő ző

1

db

0

0

0

7.

Bosch KGE39BL41 kombinált hű tő szekrény

1

db

0

0

0

8.

Karcher V6 szárazporszívó

1

db

0

0

0

9.

Karcher SI 2.600 CB vasaló

1

db

0

0

0

10.

Whirlpool FSCR90430 elő ltöltő s mosógép 9 kg

1

db

0

0

0

11.

Electrolux EDH3488GOW hő szivattyús szárítógép

1

db

0

0

0

0

0

0

7. ajánlati rész összesen:

8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
1.

PC konfiguráció

1

db

0

0

0

2.

ASUS Corel5 laptop

1

db

0

0

0

0

0

0

8. ajánlati rész összesen:
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9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
1.

Garant felmosókocsi felszerelve

1

db

0

0

0

2.

17-56276 Fellowes pulsar + spirálozógép

1

db

0

0

0

3.

Leitz ilam easy 17-74760000 laminálógép

1

db

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. ajánlati rész összesen:

10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
1.

Fiat Doblo Panorama Easy 1,4

1

db

10. ajánlati rész összesen:

11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
1.

Gépjármű raktérburkolás

1
11. ajánlati rész összesen:

db

Mindösszesen:

Tiszasas, 2017. ……………….. hó …... nap.

................................................................................
Gyói Gábor
Polgármester
Megrendelő képviseletében

...................................................................................
...........................................
Szállító
szállító képviseletében
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