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DOKUMENTÁCIÓ 

 
A szerződés meghatározása:  

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 
 

Ajánlatkérő neve, címe: Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.)(továbbiakban 

Ajánlatkérő). 

 

1. Az eljárás általános feltételei 

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi CVIII. törvény a 
közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlati 
felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel 
kizárólagos alapjául, lemondva saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 

A gépeknek és az adásvétellel kapcsolatban nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati 
dokumentációban megadott műszaki leírásnak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott 
összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat 
érvénytelenítését vonja maga után:  

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

§ ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati 
dokumentációban megadott minden követelménynek. 

Az ajánlattételre az jogosult, aki letöltötte a dokumentációt. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor 
elegendő, ha az ajánlattevők egyike tölti le a dokumentációt. 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést 
más részvételre jelentkezővel közösen, 

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező 
szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. § (1) bek.) 

Projekttársaság alapítása sem közös ajánlatot tevők, sem önálló ajánlatot tevők számára nem lehetséges. 

2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 

Az ajánlattevő benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi 
határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az ajánlatkérő hozzájárulásával 
sem módosítható. 

 

3. A teljesítés módja, fizetési feltételek 

Avételár finanszírozása 95,000000%-ban a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009.számú programból, 5,000000%-ban 

ajánlatkérő saját forrásából szállítói finanszírozással történik. 

Az Eladó számlái kifizetésének feltétele a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei 

hiánytalan beérkezése.  

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (4), (6) bekezdés szerint 

kerülnek kiegyenlítésre. 
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Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos 

szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, 

szerződés-módosítás nélkül módosítja.  

Alkalmazott további jogszabályok: 

4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. 

Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §  

Az ajánlatkérő előleget biztosít. Az előleg mértéke: Ajánlatkérő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ alapján 

biztosítja a Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előlegigénylésének 

lehetőségét. 

 

Az előleg igénylésére és kifizetésére vonatkozó szabályokat a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ szabályozza. 

Az előleg elszámolása a végszámlában történik tekintettel arra, hogy részszámla benyújtására nincsen lehetőség. 

A nyertes ajánlattevő rész-számlázásra nem jogosult.  

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.  

A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.  

4. Adásvételi feltételek, határidő 

 

Az Eladónak a szerződésben meghatározott gépeket kompletten, olyan működőképes tartozék-összeállítással kell 
szállítania, amely az ajánlatban szerepelt és a rendeltetésszerű használatot biztosítja. A gépek és tartozékainak a 
teljesítési helyre történő eljuttatása - saját költségére és kockázatára - az Eladó kötelezettsége. A leszállított áru 
fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése az Eladót terhelik. A 
termék elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv keltéig az Eladót 
terheli. 

Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha: 
− Az elfogadott ajánlat szerinti eszközök, gépek és szerszámzataik I. osztályú minőségben, 

sérülésmentesen a teljesítési helyszínre leszállításra kerültek. 
− Vevőaz eszközök,a gépek és tartozékainak működőképességéről üzemi próba kapcsán meggyőződött. 
− A gépkönyvek, forgalmi engedélyek, komplett hatósági vizsgaigazolás, munkabiztonsági tanúsítvány, 

jótállási jegy (jótállási nyilatkozat), felhasználói és üzembehelyezési dokumentáció átadásra kerültek. 
 
Teljesítési határidő: 

Az ajánlattevőknek a műszaki leírásban foglalt eszközök szállítását, átadás-átvételét és beüzemelését a 

Dokumentációban leírt valamennyi feltétel betartásával a szerződéskötés napjától számított 180 napon belül kell 

teljesíteni.   

 

A nyertes ajánlattevő jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni. 
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Teljesítés helye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

 

5. Kiegészítő tájékoztatás 

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt. 45. §-ban foglaltak szerint. 

 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben kell eljuttatni az alábbi címre: 

Hivatalos név: Perfectus Kft. 

Postai cím: Széchenyi tér 35. 

Város/Község: Szentendre 

Postai irányítószám: 2000 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila 

Telefon: +36 30 20 10 302, +36 20 937 2338 

E-mail: perfectuskft@gmail.com 

Fax: 06-26-303-678 

 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre. A 
fent közölt határidő után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján a 
dokumentáció letöltés bejelentése során feltüntetett telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül 
kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást telefax, vagy e-mail útján megkapta. 

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a 
dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén. 

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni a kiegészítő 
tájékoztatás sorszámának megjelölésével.  

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vette, a kiegészítő tájékoztatások sorszámainak megjelölésével. Az ajánlatkérő által kibocsátott 
kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. 

 

6. Teljesség és pontosság 

Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlati dokumentáció tartalmának teljességét. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta az 
ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

7. Ajánlattétel költségei 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 

A dokumentáció ingyenes. 

 

8. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlati felhívás IV.3.7) 
pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához. 
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9. Több változatú ajánlat 

Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 

 

10. Bírálat 
A benyújtott ajánlatokat a nyilvános felbontásukat követően az ajánlatkérő által megbízott  Bíráló Bizottság 
bírálja el. 
Az ellenőrzés keretén belül a bizottság saját működési rendje szerint megállapítja, hogy az egyes ajánlatok 
formailag és tartalmukat tekintve megfelelnek-e az ajánlati dokumentáció előírásainak.  
Szükség esetén a hiánypótlás intézményrendszerén belül – a Kbt. 67. §-a szerint - pótolhatóak a hiányosságok. 
Az ajánlatokban előforduló számítási hiba javítása a Kbt. 68. § szerint történik. Az irreális ajánlati elem 
vizsgálata a Kbt. 69-70. § szerint történik. 
Az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat 

• A kizáró okok tekintetében 
• Az érvénytelenség tekintetében 

A Bíráló Bizottság a Kbt. 74. § alapján dönt az ajánlatok érvénytelenségéről. Kizárja az eljárásból azt az 
ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 75. §-ban meghatározott okok fennállnak. 
 
Az ajánlatkérő az értékelés további szakaszában – az ajánlattevők egyidejű értesítése mellett – javítja az 
ajánlatokban található esetleges nyilvánvaló számítási hibákat (Kbt. 68.§). Az Ajánlatkérő – az összes 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – felvilágosítást kérhet az érintett ajánlattevőnek az ajánlat nem 
egyértelmű kijelentéseivel kapcsolatban.  
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-a szerint a kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatásról, illetve a Kbt. 70. §-a 
szerint az ajánlat irreálisnak ítélt egyéb elemeiről – az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – írásbeli 
indokolást kér. Az indoklás el nem fogadása esetén az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja:az összességében legelőnyösebb ajánlat a felhívásban foglaltak szerint. 

 
Közös ajánlattétel 

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az 
ajánlattevők egyike tölti le a dokumentációt. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben 
résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. A közös 
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi 
határidő lejárta után változás nem következhet be. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését 
írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és 
indokolás [69–70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, 
illetve felhívását az ajánlattevők megjelölt képviselőjének küldi meg. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem 
csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattételi megállapodást, amely megfelel 
valamennyi alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő cég) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult 
valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és 
az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve 
az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és 
egyebekben is kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel; 

d) tartalmazza, hogy az ajánlattevők milyen arányban és milyen munkamegosztásban felelnek a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve; 
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e) tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
munkák megvalósításáért; 

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

g) tartalmazza a közös ajánlattevők nyertessége esetén a számlázás rendjét. 

 

11. Ajánlati ár 
Az ajánlati árat (vételár) forintban kell megadni. 
 
Az ajánlatban az ellenszolgáltatás összegét több helyen is fel kell tüntetni. Ezeknek az adatoknak mindenhol meg 
kell egyezniük, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazon költségeket, amelyek adásvételi szerződés teljesítése során akár az 
ajánlattevő által támasztott feltételekkel, akár jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben felmerülnek. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az áruk belföldiesítésének költségeit, teljesítési helyszínre történő szállítását, a 
forgalomba helyezés és üzembehelyezés költségeit, illetve valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos 
járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges. 

 

12. Formai követelmények 

Az ajánlattevőnek a jogszabályokban és az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

 

13.2.1.) Az ajánlatot annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, aki / vagy akinek az ajánlatban 

megnevezettalvállalkozója a dokumentációt elektronikus úton elérte. Az ajánlattevő személyében – eltekintve 

a közös ajánlattételtől - semmilyen változtatás nem engedélyezett. 

13.2.2.) Az ajánlatot 1 példányban kell benyújtani. A papírformátumú példányon túl az ajánlatot 1 példányban 

elektronikus formátumban (CD vagy DVD adathordozón) is be kell nyújtani. Az ajánlat tartalmára vonatkozó 

vitás kérdés esetén az ajánlatkérő minden esetben a papírformátumban benyújtott eredeti ajánlatot tekinti 

mértékadónak. 

13.2.3.) Az ajánlat papírformátumú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat 

első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 

jogosultaknak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

13.2.4.) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Az üres oldalakat nem kell 

számozni. 

13.2.5.)  Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni.  

13.2.6.) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

13.2.7.) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásához 

igénybevett gazdasági szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írni az adott 

gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, aki(k) erre jogosult 

személy(ek)tőlírásos felhatalmazást kaptak. Az alkalmasság igazolásához igénybevett természetes személyek 
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maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot. 

13.2.8.) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott 

dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

13. Hiánypótlás 

Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást.  

 

   15. Rész-ajánlattétel 

 
Rész-ajánlattétel lehetséges az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint. 
 
16. Szakmai ajánlat 

 
Az ajánlattevőknek ajánlatuk részeként szakmai ajánlatot is be kell nyújtaniuk.  

 
 
Az ajánlatkérő által elvárt műszaki feltételeket jelen dokumentáció tartalmazza, ezeknek az igényeknek történő 
megfelelést a megajánlott eszköz vonatkozásában a szakmai ajánlat részeként be kell mutatni az ajánlattevőnek. 
Az ajánlattételi felhívás bírálati részszempontját képező üzemeltetés közbeni további környezetvédelmi és 
energetikai hatásokra vonatkozó alszempontjait ajánlattevőnek alá kell támasztaniaa nemzetközi típus 
jóváhagyási okmány releváns oldalainak másolatával. 

 
 

Ajánlatkérő a Dokumentáció műszaki leírás fejezetében egyebek mellett részletesen megadta a leszállítandó 
eszköz pontos elvárt műszaki jellemzőit. 
 
Ajánlattevőknek az elkészítendő szakmai ajánlatukban a megajánlott eszköz valamennyi releváns műszaki - 
teljesítmény adatait meg kell adni a jelen dokumentáció műszaki leírásában szereplő sorrendben és 
részletezettségben.   
 
A műszaki egyenértékűség csak abban az esetben áll fenn, amennyiben a megajánlott termék valamennyi 
specifikációja – soronként - megfelel az ajánlatkérő által előírt paramétereknek – a műszaki leírásban 
általánosságban leírt egyenértékűség elvének betartása mellett. 
 
 
Az ajánlat részeként benyújtandó szakmai ajánlatban feltüntetett termékek, azok specifikációja a teljesítés során 
nem módosítható.    
 
 
 
A napi karbantartáshoz (pl. kenés, zsírzás) tartozó feladatokat az Ajánlatkérő végzi. 

 

17. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 

 

A tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről a Kbt. 77-78. § szerint történik.  

 

18. Szerződéskötés 

Ajánlatkérő az összegezés megküldését követően az ajánlati felhívásban megjelölt – vagy az eljárás során esetleg 
módosított - időpontban kíván szerződést kötni a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel. 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt 
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
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A Feleknek jelen Szerződést a 2011. évi CVIII tv. (A közbeszerzésekről) 124. §-ával összhangban kell 
megkötniük. 

 

19. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Az eljárást megindító felhívásban és a szerződés tervezetben foglaltak szerint. 

20. Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt 

Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az 
eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, e-mailre küldött bármilyen üzenet, 
dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén 
valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő részére 
bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, 
illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag 
postai úton, faxon, e-mailen vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő 
részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan 
kézbesítettnek, ha postai úton, faxon, e-mailen megküldött vagy személyesen átadott dokumentumokat az 
ajánlatkérő kézhez kapja. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, 
dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  

§ a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és 

§ a dokumentum: 

 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 

 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

 

 
21. Az ajánlatok bontása 
Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) 
bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. 
 
Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 62. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a felolvasólapról 
ismertetésre. 
 
Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor.  
Az ajánlatok bontásának helye: Gyál Város Önkornányzat Polgármesteri Hivatal 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. TANÁCSTEREM 
Az ajánlatok bontásának ideje:az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint 

 

22. Az ajánlat ajánlott felépítése, tartalmi követelményei 

 
A dokumentáció II./C. pontja szerint. 

 

Egyéb előírások 
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23. Ajánlattevő köteles a dokumentációt felülvizsgálni, és annak megértéséről, elfogadásáról, ajánlatának 

teljességéről nyilatkozni.  

 

24. A jelen dokumentáció tartalmazza az ajánlattételhez szükséges közbeszerzési műszaki leírást, az 

ajánlattételhez szükséges egyéb információkat, aadásvételi szerződés tervezetét, valamint egyes 

nyilatkozatmintákat. 

 

25. Az ajánlatban meg kell adni a részenként beszerzésre megajánlott árat. Figyelem, érvénytelenné 

nyilvánítható az az ajánlat, mely az ajánlati felhívásban, vagy a jelen dokumentációban foglaltaktól eltér. 

 

26. Az árat (vételár) nettó HUF összeg + ÁFA bontásban, magyar forintban kell megadni, oly módon, hogy az 

árba be kell építeni a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi díjat és költséget. Ehelyütt is felhívjuk az 

Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatadás időpontjában az akkor hatályos ÁFA szerint számított bruttó 

ajánlati ár nem változtatható, az ÁFA mértékének esetleges változása az ajánlatadás és a teljesítés közötti 

időszakban az Ajánlattevő kockázatára történik!  

 

27. Az az ajánlat, mely a járulékos költségeket külön árazza be, nem lesz összehasonlítható a többi ajánlattal, 

így azt ajánlatkérő érvénytelenné nyilváníthatja! Az ár sem nyersanyag, energia, üzemanyag, vagy egyéb 

ár- árfolyamváltozással, sem egyéb indokkal egyoldalúan nem módosítható. A megajánlott árat 

egyértelmű formában úgy kell megadni, hogy annak megállapításához további matematikai számítás 

elvégzésére már ne legyen szükség. A beszerzésre kizárólag egyösszegű árajánlat adható be, ajánlattevő 

részéről semmilyen árklauzula nem kerül elfogadásra. Ajánlati árként feltételhez nem kötött, egy számmal 

meghatározott ár adható meg. Több változatú ár nem adható, különösképpen nem adható olyan 

többváltozatú ár, amely egyéb szempontok függvényében képzett. 

 

28. Az árat forintra kerekítve kell megadni. 

 

29. A közbeszerzési műszaki leírásban szerepeltetett esetleges gyártmányokra, eredetű-, márkájú-, típusú 

dolgokra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak a teljesítés jellegének, minőségének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál ajánlatkérő számára 

kedvezőbb teljesítést is elfogad. 

 

30. Abban az esetben, ha ajánlattevő a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott elvárásoknak meg nem 

felelő árut ajánl, úgy ajánlata érvénytelenné nyilvánítható! 
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31. Az Ajánlattevő által az ajánlatban megadott értékek, paraméterek, feltételek és nyilatkozatok az 

Ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők. 

 

32. Az ajánlat érvénytelenné nyilvánítható, ha bármely okból nem felel meg az ajánlati felhívásban, a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. HiánypótlásaKbt. 

szerintikörbenlehetséges. 

 

33. A részletes szerződési feltételeket adásvételi szerződés tervezete tartalmazza. 

 

34. Ajánlattevő az ajánlattétellel elfogadja a közbeszerzési eljárás során az elektronikus kapcsolattartást, mely 

e-mailen és/vagy faxon történik ajánlattevőnek az ajánlati nyilatkozaton rögzített elérhetőségein. 

Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlati nyilatkozaton rögzített elérhetőségein a 

kapcsolattartás folyamatosan és hibamentesen biztosított legyen, az ennek megszegéséből eredő kárt és 

kockázatot viselni köteles. 

 

35. Ajánlattevő köteles a dokumentációt átvétel előtt megvizsgálni. Utólag nem hivatkozhat arra, hogy a 

dokumentációt nem, vagy hiányosan vette át. A dokumentáció és annak ellenértéke a Kbt. -ben 

meghatározott esetekben jár vissza.  

 

36. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell 

viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel 

kapcsolatban. 

 

37. Ajánlattevőnek az eljárás során egy, egységes szerkezetű írásos ajánlatot kell készítenie, mely ajánlat az 

ajánlattételi határidő lejárta után semmilyen formában – még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén – sem 

módosítható. 

 

38. A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az Ajánlati 

Felhívásban és Dokumentációban meghatározott-, illetve ezekből következő feladatok és feltételek 

teljesítésére vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk 

végösszege fedez minden szerződésben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a beszerzés maradéktalan 

teljesítéséhez szükséges. Bármilyen mulasztás következménye, amelyet az Ajánlattevő követ el azzal, 

hogy nem szerez megbízható információt a beszerzés tárgyával kapcsolatban azokról a körülményekről, 

amelyek befolyásolják az ajánlattételt, a beszerzés teljesítését, befejezését, a szerződés előírásainak 

betartását, Ajánlattevőt terheli. Amennyiben az ajánlata elfogadást nyer, a mulasztás ténye, a nem 

kielégítő információszerzés a beszerzés tárgyáról, nem mentesíti Ajánlattevőt szerződéses 

kötelezettségeinek a vállalt határidőre történő teljesítése alól. A vállalás alapja az Ajánlati felhívás és 

Ajánlati dokumentáció, valamint annak összes melléklete együttvéve. Ajánlattevő a feladat megvalósítása 

során nem hivatkozhat arra, hogy az Ajánlati dokumentáció nem volt teljes körű (beleértve az átadott 

műszaki leírást is). Amennyiben az Ajánlati dokumentáció nem értelmezhető egyértelműen, az 
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Ajánlattevő kötelezettsége saját érdekében körültekintő és megbízható információt beszerezni a Kbt. 

szabályai szerint. Ajánlatkérő nem vesz figyelembe az ajánlat megváltoztatására irányuló, arra tekintettel 

benyújtott kérelmet, hogy az Ajánlattevő a fentiek szerint elmulasztott pontos információkat beszerezni, 

vagy arra hivatkozással, hogy az Ajánlatkérő szolgáltatott pontatlan adatokat kivéve, ha az ajánlati 

dokumentáció pontosításával kapcsolatban, az Ajánlatkérő írásban erősítette meg Ajánlattevő értelmezését 

vagy információját tájékoztatva erről egyidejűleg valamennyi további Ajánlattevőt. Nem fogadható el 

semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta az ajánlati dokumentáció valamely 

részének átvételét. 

 

39. Az Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az 

Ajánlati Felhívásban meghatározott helyre az előírt határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre 

benyújtott ajánlatoknak a bontás helyszínére késedelmesen történő beérkezéséért az Ajánlatkérő nem 

vállal felelősséget és az ajánlatot nem tekinti beérkezettnek. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai 

úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő 

lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. 

Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle 

akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). 

Akésveérkezettajánlatotazajánlatkérőnembontjafel. 

 

40. Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja az ajánlati 

felhívásban és jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban 

esetlegesen kiadott kiegészítéssel, pontosításokkal együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, 

amelyektől ezennel (az ajánlat benyújtásával) eláll. 

 

41. Az ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget. Ajánlatkérő nem 

felelős ilyen költségekért, tekintet nélkül a közbeszerzési eljárás lefolytatására vagy kimenetelére. 

 

42. Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció, valamint az ajánlati 

felhívás tekintendő meghívásnak a bontási eljárásra. 

 

43. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés mutatkozik, abban az esetben az ajánlati 

felhívás rendelkezései az irányadóak. 

44. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy legalább a dokumentációban közölt nyilatkozatminták szerinti 

tartalommal adják meg a megfelelő nyilatkozatokat. A dokumentációban közölt nyilatkozatminták csupán 

az ajánlattétel könnyítését szolgálják, nem feltétlenül tartalmazzák az ajánlathoz benyújtandó valamennyi 

nyilatkozatot. 
45. Igazolások: nyilatkozatokat eredetiben, az egyéb igazolásokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani a 

Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján. 
 
46. Az ajánlatban meg kell jelölni (Kbt. 40. § (1) bek.: 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
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b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

Az a), b) pont szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való 
felelősségét. 
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk 
kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-t, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a 
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a 
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a 
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a 
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a 
jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.) 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/A. MŰSZAKI LEÍRÁS 

(KÜLÖN DOKUMENTUMOKBAN) 
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II/B. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

/tervezet/ 

(külön dokumentumban) 

II/C. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, 
FORMANYOMTATVÁNYOK,MELYEKET RÉSZENKÉNT KÜLÖN KITÖLTVE KELL AZ 
AJÁNLATHOZ BECSATOLNI, MEGJELÖLVE AZ ADOTT RÉSZ SZÁMÁT ÉS 
MEGNEVEZÉSÉT 
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MELLÉKLETEK: NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 

 

Sorszám Megnevezés 

M0 Az ajánlat tartalomjegyzéke 

14.  

15.  16.  

Ajánlat első lapjainak formanyomtatványai  

M1 Felolvasólap 

M2 Ajánlati nyilatkozat  

M3 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében 1. 

M4 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében 2. 

Egyéb ajánlattevői nyilatkozatok 

M5 Nyilatkozat az alkalmasság tekintetében 

 

Formanyomtatványok 

M6 Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról 

M7 Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról  

M8 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése tekintetében 

M9 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében 

M10. NYILATKOZAT a  K b t .  5 8 .  §  ( 3 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n  

17.  

M11. NYILATKOZAT a  3 1 0 / 2 0 1 1 .  ( X I I .  2 3 . )  K o r m .  r e n d e l e t  1 0 .  § - a  a l a p j á n  

18.  



 

 

M0 Az ajánlat tartalomjegyzéke 
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JAVASOLT TARTALOMJEGYZÉK és az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 Oldalszám 
Felolvasólap  

(M1 melléklet) 
 

Ajánlati nyilatkozat 
 (M2 melléklet) 

19.  

Tartalomjegyzék  
(Oldalszámokkal ellátva, M0 melléklet) 

20.  

I. Rész: Szerződéses feltételek  
Az ajánlat részeként csatolni kell az Eladó szakmai ajánlatát (figyelemmel a műszaki 
leírásban szereplő specifikációkra). 

21.  

II. Rész: Igazolások, dokumentumok  
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
megállapodása 

(Amennyiben közös az ajánlattétel.) 

22.  

Aláírási címpéldány  az ajánlattételi képesség igazolására 
    Ajánlati felhívás szerint 

23.  

Ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő által 
igénybevett gazdasági szereplőnyilatkozatai, igazolásai a kizáró okok tekintetében 
(M3, M4 melléklet) 

24.  

Ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő által igénybevett 
gazdasági szereplő nyilatkozatai, igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság 
igazolására (M5) 

25.  

Számviteli jogszabályok szerinti beszámoló becsatolása az ajánlati felhívás III.2.2) P/1 
pontjában meghatározottak szerint, amennyiben a http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ 
honlapon nem került közzétételre.. 

 

 

Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő által igénybevett gazdasági 
szereplő nyilatkozata az üzemi, üzleti eredmény tekintetében (M5 melléklet)  

26.  

Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő által igénybevett gazdasági 
szereplő nyilatkozata, igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására (M5 
melléklet) 

27.  

    Az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő által igénybevett gazdasági szereplő 
nyilatkozata (M7 melléklet)  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése tekintetében (M8 
melléklet)  Opcionális 
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) 
bekezdése tekintetében (M9 melléklet) Opcionális 
A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat (M 10 melléklet)  28.  
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti (M 11 melléklet) 29.  

  

 

  
  
Ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és a Kbt. szerinti kötelező egyéb 
nyilatkozatok 

30.  



 

 

M1 Felolvasólap 

 

formanyomtatványa 
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F E L O L V A S Ó L A P  

 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 

 

1. Ajánlattevő neve1:  

 Ajánlattevő székhelyének címe:   

 Ajánlattevő telefonszáma: 

 Ajánlattevő telefaxszáma:   

 Ajánlattevő e-mail címe:  

 Ajánlattevő adószáma: 

 Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

 
1. Az ajánlat (a közbeszerzés) tárgya: 

 

Gyál Város Önkormányzata 

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

 
2. Az ajánlat: 

1. rész:  

Részszempont  Ajánlat 
1. Vételár (nettó HUF+ÁFA)  
2. Jótállás időtartama (hónapokban megadva- a 

sikeres átadás-átvétel napjától számított 
minimum 12 hónap, a 48 vagy az annál több 
hónapot tartalmazó vállalásokat ajánlatkérő 
egyformán  maximum ponttal értékeli) 

 

3. A jármű motorjának 
energiafelhasználásaWHSC szerint (g/kWh) 

170 g/kWh, és az az alatti érték maximális 

pontot kap  
250 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

 

4. A jármű motorjának üzemeltetés közbeni 
további környezetvédelmi és energetikai 
hatásai, ezen belül 

 

4.1 szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC 
szerint (g/kWh) 

550 g/kWh, és az az alatti érték maximális 

pontot kap  
750 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

 

4.2 nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás WHSC  

                                                
1 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cég adatait, 

a közös ajánlattételi megállapodásnak megfelelően megjelölve a képviselőt. 
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szerint g/kWh 
4.3 teljesszénhidrogén (THC) kibocsátás 

WHSC szerint (g/kWh) 

 

 

4.4 részecske (PM) kibocsátás WHSC 
szerint (g/kWh) 

 
 

 

2. rész: 

Részszempont  Ajánlat 
1. Vételár (nettó HUF+ÁFA)  
2. Jótállás időtartama (hónapokban megadva- a 

sikeres átadás-átvétel napjától számított 
minimum 12 hónap, a 48 vagy az annál több 
hónapot tartalmazó vállalásokat ajánlatkérő 
egyformán  maximum ponttal értékeli) 

 

 

 

 

Kelt: 

……………………………… 

aláírás 

II/A.  



 

 

M2 Ajánlati nyilatkozat 

formanyomtatványa 

 



 

 

A J Á N L A T I  N Y I L A T K O Z A T 2 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 

 

Gyál Város Önkormányzata 

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárása 
 

Alulírott …………… (ajánlattevő), melyet képvisel: …………… 

 

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

 

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás 
ajánlati dokumentációjának és ajánlati felhívásának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes 
ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és az adásvételt a közbeszerzési 
dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint szerződésszerűen teljesítjük:  

 
1. rész:  

Részszempont  Ajánlat 
Vételár (nettó HUF+ÁFA)  
Jótállás időtartama (hónapokban megadva- a 
sikeres átadás-átvétel napjától számított minimum 
12 hónap, a 48 vagy az annál több hónapot 
tartalmazó vállalásokat ajánlatkérő egyformán  
maximum ponttal értékeli) 

 

A jármű motorjának energiafelhasználásaWHSC 
szerint (g/kWh) 

170 g/kWh, és az az alatti érték maximális 

pontot kap  
250 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

 

A jármű motorjának üzemeltetés közbeni további 
környezetvédelmi és energetikai hatásai, ezen 
belül 

 

szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC szerint 
(g/kWh) 

550 g/kWh, és az az alatti érték maximális 

pontot kap  
750 g/kWh, és az az feletti érték az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi 

 

nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás WHSC 
szerint g/kWh  

teljesszénhidrogén (THC) kibocsátás WHSC 
szerint (g/kWh) 

 

 

                                                
2	  Közös	  ajánlattétel	  esetén	  ezt	  a	  nyilatkozatot	  valamennyi	  ajánlattevő	  azonos	  tartalommal	  köteles	  aláírni.	  
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részecske (PM) kibocsátás WHSC szerint 
(g/kWh)  

 

 

2. rész: 

Részszempont  Ajánlat 
Vételár (nettó HUF+ÁFA)  
Jótállás időtartama (hónapokban megadva- a 
sikeres átadás-átvétel napjától számított minimum 
12 hónap, a 48 vagy az annál több hónapot 
tartalmazó vállalásokat ajánlatkérő egyformán  
maximum ponttal értékeli) 

 

 

 

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati 

dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

2. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő 
szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 

3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, 
akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban 
lefektetettek szerint. Cégünk a teljesítés során alkalmazza a szerződésben előírt környezetvédelmi 
szempontokat. 

4. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy 
az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 24. §-ban részletezett összeférhetetlenségi 
körülmények. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat 
sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is 
tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind 
az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

6. Nyilatkozunk a Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján, hogy ugyanezen közbeszerzési eljárásban nem teszünk 
másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként nem veszünk részt, más 
ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazoljuk. 

7. A  közbeszerzésnek azok a részei amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni: 

 

vagy 
nincs a közbeszerzésnek olyan része, melynek a teljesítésével összefüggésben ajánlattevő alvállalkozót venne 
igénybe. 
8. A fenti kiszervezett részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

10% feletti 

alvállalkozó neve 

10% feletti 

alvállalkozó címe 

10% feletti 

alvállalkozó 

10% feletti 

alvállalkozó 

10% feletti 

alvállalkozó 
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adószáma, 

cégjegyzékszáma 

teljesítésének 

megjelölése (az 

általa elvégzendő 

feladat) 

teljesítésének %-

os aránya 

(maximum 25%) 

31.  32.  33.  34.  35.  

36.  37.  38.  39.  40.  

41.  42.  43.  44.  45.  

vagy 
 
ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kíván 
alvállalkozót igénybe venni. 

9. Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásához az alábbi gazdasági szereplőt kívánjuk igénybe venni, 
megjelölve az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott azon alkalmassági minimumkövetelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az adott szervezet erőforrására támaszkodunk: 

 

Azon alkalmassági követelmény(ek) (az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjainak 
megjelölésével), amelynek történő megfelelés 
igazolására Ajánlattevő más szervezet kapacitásaira 
támaszkodik 

Szervezet neve, székhelye, adószáma 

46.  47.  

48.  49.  

vagy 

A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) (vagy személy) 

kapacitásaira nem támaszkodok. 

10. Amennyiben releváns: 
Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez, illetve a szerződés 
teljesítéséhez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitására az alábbiak szerint támaszkodunk: 
 
a) nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek módjáról az alábbiak 
szerint nyilatkozunk 
 

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés 
teljesítése során ténylegesen igénybe vételének módja (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 
alvállalkozóként megjelölésre kerül): 

50.  

51.  

és/vagy 
b) nyilatkozunk, hogy a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához (ha 
azalkalmassági követelmény korábbi szállítások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik) 
felhasználjuk – amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés 
teljesítése során – az alábbi módon vesszük igénybe: 
 

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés 
teljesítése során ténylegesen igénybe vételének módja: 
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Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés 
teljesítése során ténylegesen igénybe vételének módja: 

52.  

és/vagy 

c) nyilatkozunk a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén – az a) pontban foglaltesetektől eltérően 

– hogy az a szervezet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználjuk, a Ptk. 6:419. §-ában 

foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

11. Nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak/ nem tartozik a törvény hatálya alá3 
minősül.  

12. Nyilatkozunk, hogy  

- ajánlattevő vonatkozásában van folyamatban változásbejegyzési eljárás és az ajánlathoz csatoljuk a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást.  

- ajánlattevő vonatkozásában változás bejegyzési eljárás nincs folyamatban. 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

Kelt: 

 

 ……………………………… 

II/B.  aláírás 

II/C.  II/D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3	  A	  nem	  kívánt	  szöveg	  törlendő! 
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M3 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében 1. 
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NYILATKOZAT KIZÁRÁSI FELTÉTELEK TEKINTETÉBEN1.4 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 

 

Gyál Város Önkormányzata 

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

 

Alulírott …………………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………  

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 
Nem állnak fenn cégünkkel szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: 
Kbt.) 56. § (1)-(2)bekezdés és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok. 
 

 

 

 

Kelt: 

……………………………… 

aláírás 

 

                                                
4	  Az	  ajánlattevő,	  közös	  ajánlattétel	  esetén	  a	  közös	  ajánlattevők	  külön-‐külön	  teszik	  meg	  közjegyző	  vagy	  az	  

ajánlatkérő	   működése	   szerint	   illetékes	   gazdasági,	   vagy	   szakmai	   kamara	   által	   hitelesített	   nyilatkozat	  

formájában. 



 

 

M4 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében 2. 
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NYILATKOZAT KIZÁRÁSI FELTÉTELEK TEKINTETÉBEN 2. 5 

 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 
 
Alulírott …………………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………  
 
ajánlattevőként az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
I.  

Nem állnak fenn cégünkkel szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: 

Kbt.) foglalt, az ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró okok. 

 
II.  

II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 (A megfelelő II/1., II/2. pont aláhúzandó!) 

 

(A II/1. pont választása esetén, vagyis, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor  a III. 

pont szerinti nyilatkozatot meg kell tenni!)  

 

III. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 

Név Állandó lakóhely 

53.  54.  

55.  56.  

57.  58.  

 

IV.  

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56-57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót.  

 

vagy 

 

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót. 

 

V.  

                                                
5	  Az	  ajánlattevő,	  közös	  ajánlattétel	  esetén	  a	  közös	  ajánlattevők	  külön-‐külön	  teszik	  meg. 
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Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56-57. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá. 

 

vagy 

 

Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet. 
 
VI. Nyilatkozunk arról, hogy van/nincs (A megfelelő rész aláhúzandó!) olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, úgy annak neve: 
…, címe: …, adószáma: …. (Kitöltendő!) Nyilatkozunk, hogy a jelen pontban megjelölt szervezet 
vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 
Kelt: 
 
 
 

……………………………… 
aláírás 

 

 



 

 

M5 Nyilatkozat az alkalmasság tekintetében 

 

 

 



 

 

N Y I L A T K O Z A T 6 

az alkalmasság vonatkozásában 

 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 

Gyál Város Önkormányzata 

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

 

Alulírott ………………..………., (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő/közös 
ajánlattevő// kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai 
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentjük, hogy 

I. Az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, 
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alapján az üzemi, üzleti eredmény 
alakulása a következő: 

Üzleti év Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 

II/E.  II/F.  

II/G.  II/H.  

II/I.  II/J.  

 

II. 

Az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 
három évben az ajánlati felhívás III.2.3. M/1) pontjában előírt szállítások területén végzett legjelentősebb 
teljesítéseink az alábbiak voltak: 

A szerződést kötő 
másik fél neve, 

címe, 
kapcsolattartó 

neve, telefonszáma 

Szállítások 
mennyiségére és az 

ellenszolgáltatás 
összegére vonatkozó 

(releváns) adatok 

Teljesítés ideje 
(év,hó) 

A szállítás tárgya 

(az alkalmasság 
megítélése 

szempontjából 
releváns adatok 
feltüntetésével) 

A vonatkozó 
referencia-igazolás 

oldalszáma 
(amennyiben 

releváns) 

II/K.  II/L.  II/M.  II/N.  II/O.  

II/P.  II/Q.  II/R.  II/S.  II/T.  

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 

 

A nyilatkozatomhoz …… db referenciaigazolást mellékeltem. 

 

 

 

                                                
6	   Ezt	   a	   nyilatkozatot	   azon	   ajánlattevőnek,	   közös	   ajánlattevőnek,	   kapacitásait	   rendelkezésre	   bocsátó	  

szervezetnek	  kell	  külön-‐külön	  benyújtania,	  amely	  hozzájárul	  az	  alkalmassági	  feltétel	  teljesítéséhez.	  
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…………………….., 2014……………………….. 

 

aláírás7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M6 Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról 

 

 

                                                
7 A csatolt cégkivonatban szereplő képviseleti jogosultság és a szintén csatolt aláírási címpéldány 

alapján!  
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N Y I L A T K O Z A T 8 

kiegészítő tájékoztatásokról 

 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 

 

Gyál Város Önkormányzata 

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő kijelentem, 
hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást 
átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem. 

 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

aláírás 

                                                
8 Ajánlattevő tölti ki. 
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M7 Az erőforrások rendelkezésre állása 
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NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL9 

 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 

 

Gyál Város Önkormányzata 

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

 
Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint az alkalmasság igazolásához az 
ajánlattevő által igénybevett gazdasági szereplő kijelentem, hogy a  fenti szerződés teljesítéséhez szükséges 
alábbi erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítése időtartama alatt. 
 
{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság 
tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerinti igazolás csatolása az alkalmasság 
igazolásához az ajánlattevő által igénybevett gazdasági szereplőrészéről.} 
Az ajánlattételi felhívásban az alkalmasság megítéléséhez előírt dokumentumokat az erőforrás vonatkozásában 
az alábbiak szerint csatoljuk: 

 

 

Kelt: 

 

 

 

……………………………… 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
9 Az alkalmasság igazolásához az ajánlattev� által igénybevett gazdasági szerepl�(k) teszi(k). 
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M8. Ajánlattevő nyilatkozata 

a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése tekintetében 

 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 

Gyál Város Önkormányzata 

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 

a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

hogy alkalmasságunk igazolásához és a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezete(ke)t 

kívánjuk igénybe venni: 

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján, hogy […]10 

 

Kelt: 

 ………………………………. 

 aláírás 

 
Kbt. 55. § (6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint 
szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a 
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak 
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére 
vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés 
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más 
szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha 
az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra 
vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

  

                                                
10	  Adott	  esetben,	  a	  Kbt.	  55.	  §	  (6)	  bekezdésében	  meghatározottaknak	  megfelelően 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet 

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a 
kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik 

(a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése) 

II/U.  II/V.  

II/W.  II/X.  

II/Y.  II/Z.  

II/AA.  II/BB.  
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M9. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 

 

a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében 

 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően ezennel felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m 

 

Gyál Város Önkormányzata 

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárásában, hogy 

 

a szerződés teljesítéséhez szükséges, szervezetünk által biztosított erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére 

fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Kelt: 
 

 

 ………………………………. 

 aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

42	  

M10. 

NYILATKOZAT 

 

a  K b t .  5 8 .  §  ( 3 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n  

 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 

 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 

a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m 

 

Gyál Város Önkormányzata 

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárásában, hogy 

 

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 

56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Kelt: 

 

 

 

 ………………………………. 

 aláírás 
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M11.  

NYILATKOZAT 

 

a  3 1 0 / 2 0 1 1 .  ( X I I .  2 3 . )  K o r m .  r e n d e l e t  1 0 .  § - a  a l a p j á n  

 

A közbeszerzés adott részének száma és megnevezése: … 

 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m 

 

Gyál Város Önkormányzata 

Adásvételi szerződés a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére. 

tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy 

 

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró 

okok hatálya alá eső az eljárásban meg nem jelölt továbbá az eljárásban megjelölt11 alvállalkozót, valamint az 

alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró 

okok hatálya alá tartozó szervezetet. 1 

 

Kelt: 

 

 

 

 …………………………………………………. 

aláírás 
  

                                                
11	   Abban	   az	   esetben	   szükséges	   ajánlattevőnek	   az	   eljárásban	   megjelölt	   alvállalkozó	   és	   az	   alkalmasság	  
igazolására	   igénybe	   vett	   más	   szervezet	   tekintetében	   is	   nyilatkoznia,	   ha	   nem	   csatolja	   be	   az	   eljárásban	  
megjelölt	   alvállalkozó	   nyilatkozatát,	   valamint	   az	   alkalmasság	   igazolására	   igénybe	   vett	   más	   szervezet	  
nyilatkozatát	  arról,	  hogy	  a	  szervezet	  nem	  tartozik	  a	  Kbt.	  57.	  §	  (1)	  bekezdésének	  a)	  -‐	  d)	  pontjaiban	  foglalt	  
kizáró	  okok	  hatálya	  alá. 
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Egyéb iratok szükség szerint 


