Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.
5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66.

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

az

„Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.
részére a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása
konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új
generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül”

ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI
NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ
(Kbt. 81. § szerinti eljárás)

2017.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Ajánlatkérő, a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. (székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66.) nevében
ezennel felkérem, hogy a 2017. január 24. napján feladott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában
2017. január 26. napján 2017/S 018-029331 iktatószámon megjelent ajánlati felhívás, és a
2017.02.27. napján, 2017. március 07. napján majd 2016. március 14. napján feladott az Európai Unió
Hivatalos Lapjában 2017/S 042-076696, 2017/S 018-029331 és 2017/S 052-096015 iktatószámokon
megjelent Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmények, valamint a jelen
dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok
megvalósítására. Ajánlattételi határidő: 2017. április 03. napja 12.00 óra.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.
székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66.
Telefon: +36 66 620800
Fax: +36 66 620808
E-mail: titkarsag@vasipari.hu, juhos.krisztina@vasipari.hu
Kapcsolattartó: Juhos Krisztina gazdasági igazgató
Lebonyolító szervezet:
DEMETER Ügyvédi Iroda
székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Telefon: +3646/572-188
Fax: +3646/572-189
Kapcsolattartó: dr. Demeter István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00286
E-mail: info@demeterugyved.hu
Az eljárás típusa:
Kbt. Második Rész, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 81. § szerint
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Az eljárás tárgya:
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-201500553. azonosítószámú Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein
belül”
A szerződés időtartama:
A szerződés teljesítési véghatárideje a szerződéskötéstől számított 4 hónap, azaz 120 nap.
Előteljesítés lehetséges.

A közbeszerzésben résztvevők köre:
A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági
szereplő ajánlatot tehet. Azok a szervezetek vagy személyek, akik az eljárást megindító felhívás,
valamint a hozzá tartozó dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a
szerződés teljesítésére alkalmasak.
Egyéb rendelkezések:
Amennyiben az eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció
valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton
eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól. A
dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési
szerződésben nem alkalmazandó.
Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
az irányadóak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok és az ajánlati
felhívás mellett a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az
érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérőnek a jelen közbeszerzési dokumentumok kiadásával nem célja
a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak
megismétlése.
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I.
II.
III.
IV.
VI.
Magyarország-Szarvas: Szerszámgép fa, csont, parafa, keménygumi vagy kemény műanyag
megmunkálására
2017/S 018-029331
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.
AK24345
Szabadság utca 64–66.
Szarvas
5540
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Krisztina
Telefon: +36 302593264
E-mail: juhos.krisztina@vasipari.hu
Fax: +36 66620808
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasipari.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vasipari.hu
I.2)Közös közbeszerzés
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.vasipari.hu/kfi/

További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
DEMETER Ügyvédi Iroda
Arany János tér 1. F. III/9.
Miskolc
3526
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Demeter István, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
Lajstromszám: 00286
Telefon: +36 46572188
E-mail: info@demeterugyved.hu
Fax: +36 46572189
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasipari.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
DEMETER Ügyvédi Iroda
Arany János tér 1. F. III/9.
Miskolc
3526
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Demeter István, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
Lajstromszám: 00286
Telefon: +36 46572188
E-mail: info@demeterugyved.hu
Fax: +36 46572189
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasipari.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: villamos világítóeszköz gyártása
II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére.
II.1.2)Fő CPV-kód
42642000

II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15 –
Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553.
azonosítószámú Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül.
II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42642000
42664100
42994200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
5540 Szarvas, Csabai út 2. (3559/2/D hrsz.).
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi eszközök beszerzése Ajánlatkérő részére a GINOP-2.1.1-15-Vállalatok K+F+I
tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553.azonosítószámú
Új generációs,innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül:1db 350 tonnás
záróerővel és minimum 3 700 kN rátartó erővel rendelkező fröccsöntő gép,2db 220 tonnás záróerővel
és minimum 2 400 kN rátartó erővel rendelkező fröccsöntő gép. Az alábbi legfontosabb műszaki
paraméterekkel:teljesen elektromos meghajtás mind a záró,mind a fröccsegység oldalon;a gyártócella
együttes magassága a padlósíktól a robot legmagasabb pontjáig nem haladhatja meg a 3650 mm-t;a
csigaátmérő és csiga hosszának viszonyszáma (L/D) minden csigaátmérő esetén 20;400 Celsius fokon
minimum 2 150 bar fröccsnyomás leadására alkalmas;a fröccsöntő gép és a hozzá csatlakoztatott
robot egymásközti kommunikációja gyári kiépítésű Can-Bus rendszeren keresztül folyjék;a műanyag
fröccsöntés és a gyártószerszám magmozgásához szükséges hidraulikus segédberendezés a gépágy
beépített alkatrésze legyen;a lineáris teherviselő és megvezetésű csapágyak alkalmazása a mozgó
szerszámlap esetében;a fröccsöntő gép legfontosabb tartozékai:robot,futószalag,hűtő
rendszer,alapanyag szárító és felhordó rendszer,szerszám temperáló.Nyertes Ajánlattevő feladatát
képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-,be-,és felszerelése,telepítése,
szárazjáratása és a használat betanítása valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül
szükséges járulékos munkák elvégzése.A 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet46.§(3) bekezdésében

foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű,kellően pontos és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú,eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre,személyre,szabadalomra vagy
védjegyre,adott származásra való hivatkozást,a megnevezés kizárólag a tárgy jellegének
egyértelmű,pontos meghatározása érdekében történt.Ajánlatot az ajánlati dokumentációban előírt
minimális műszaki paraméterei tekintetében„azzal egyenértékű vagy jobb”termékre lehet tenni.A
műszaki leírásban az egyenértékűséget megalapozó minimális követelmények,feltételek külön
feltüntetésre kerültek,az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező terméket is
tartalmazhat az ajánlat.Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.A részletes műszaki
specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap.
Csak egész hónapok ajánlhatóak meg). / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés vállalása (ajánlati elem minimum értéke: 0 nap, maximum
értéke 90 nap. Ajánlatkérő a 0 naptól 90. napig terjedő megajánlásokat értékeli. Ajánlattevőnek a
felolvasólapon 0 – 90 -ig terjed / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása konstrukció keretében GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámon benyújtásra került
pályázat.
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni a becsült értéket. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem
biztosítja. Jelen árubeszerzés olyan üzemtechnológiai-gazdasági,műszaki egységet alkot,mely nem
teszi lehetővé a technológia részegységekre való szétbontását. Ajánlatkérő szempontjából fontos és
egységesen kezelendők az érvényesíthető jótállási és szavatossági igények.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok az
eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek – valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§16.§-ai alapján jár el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság útmutatót ad ki a 8-11.
§-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról. A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus
nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és
egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét.
A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak az eljárást megindító felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
2. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó
követelményeknél szigorúbban határozza meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 12. §
alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő
igazoltnak fogad el.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján), hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a fentiek 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.)
4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
Nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a
Kbt.67.§(1)bek.szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat
benyújtására köteles,mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság
igazolása a Kbt.69.§szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:M/1.Ajánlattevő
ismertesse a321/2015.
(.30.)Korm. rendelet 21.§(1)bek.a)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző 3év a közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb szállításait. Csatolandó
a321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 22.§(1)-(2)bek. szerinti igazolás vagy nyilatkozat. A
dokumentumnak(referenciaigazolás,referencianyilatkozat)ki kell térnie legalább a teljesítés idejére,a
szerződést kötő másik fél megnevezésére,a szállítás tárgyára,az ellenszolgáltatás összegére,továbbá
nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A
referenciaigazolásból,referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az M/1.pontban előírt
alkalmassági feltételek teljesülése. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi
tevékenységet kíván bemutatni,amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,abban
az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként,amelyet Ajánlattevő
konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített,figyelemmel a
Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is.(Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban
adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).M/1 alkalmassági követelménynek
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.65.§(6)bek.foglaltaknak megfelelően.
M/2.Ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 21.§.1)bek.i)pontja alapján a közbeszerzés
tárgyában meghatározott fröccsöntő gépek szállítása vonatkozásában a Környezetközpontú Irányítási
Rendszer MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő tanúsítványt vagy azzal
egyenértékű minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási intézkedéseinek bizonyítékait,
valamint csatolja a közbeszerzés tárgyában meghatározott fröccsöntő gépek szállítása vonatkozásában
a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek ismertetése körében elismert tanúsító
szervezettől származó MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási Rendszer működtetésére vonatkozó
tanúsítványt vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási irányítási intézkedéseinek bizonyítékait.
M/2.pontban foglalt követelmény kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre,ezért közös ajánlattétel esetén elegendő,ha ennek
a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet(vagy
személy)kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt.65.§.(7)(8)bek. szerint köteles igazolni. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést,továbbá köteles szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirattal
igazolni,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 24.§(1)bek. alapján,azokban az
esetekben,amelyekben a 28.§. és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
bizonyítja,hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,illetve az Európai Unió
egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott,a letelepedési helye
szerinti,az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben nem rendelkezik legalább 1 db a közbeszerzés tárgyára(fröccsöntő gépek szállítása)vonatozó,
szerződésszerűen teljesített,sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.)Korm.
rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával,melynek összértéke eléri legalább a nettó 160 000
000 HUF-ot.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek
befejezési dátuma is a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik.
Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények
tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált
időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap). Ilyen esetben
értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági
követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyában meghatározott
fröccsöntő gépek szállítása vonatkozásában az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes MSZ EN
ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal,
vagy ezzel egyenértékű intézkedések bizonyítékaival, valamint MSZ EN ISO 9001:2009
Minőségirányítási Rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű
intézkedések bizonyítékaival.
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció 13.pontja tartalmazza. Az ajánlattétel,a szerződés,a
kifizetések pénzneme: HUF. A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő a GINOP-2.1.1-15-201500553.számú pályázat keretében, utófinanszírozásos formában az Európai Unió forrásából biztosítja.
A támogatás mértéke jelen beszerzés kapcsán a projekt elszámolható összköltségének 60 %.Ajánlatkérő biztosítja 10 % előleg igénybevételének lehetőségét a Dokumentációban foglaltak
alapján. Ajánlatkérő a résszámlázás lehetőségét nem biztosítja. Ajánlatkérő a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenértéket átutalással teljesíti, a
Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendelet alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a program keretében
kötött Támogatási szerződés vonatkozó eljárásrendje szerint.
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/03/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/03/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
DEMETER Ügyvédi Iroda, 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint meghatározott személyek. A bontási eljárás során ajánlatkérő a Kbt.
68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED)
jelen pontra is érvényes szigorú karakterkorlátozására,ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a
közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni,ezért azok
részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

Értékelési szempont:a Kbt.76.§(2)bekezdés c)pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési
szempont. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:1-10pont. Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében,ahol
minimális elvárást határozott meg,az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét
eredményezik. 1.értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó
ajánlatra(legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár)10 pontot ad,a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet. Képletet a KÉ2016. évi147.szám; 21.12.2016.;1. sz.melléklet A.1.ba)pontja szerinti
fordított arányosítás módszere tartalmazza. 2.értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot
tartalmazó ajánlatra(legmagasabb jótállás időtartama)10 pontot ad,a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet. Képletet a KÉ2016.évi147.szám; 21.12.2016.;1. sz.melléklet A.1.bb)pontja szerinti)
egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 3.értékelési részszempont(Előteljesítés vállalása)esetén a
legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (leghosszabb előteljesítési időtartam, 90 nap)10 pontot ad,a
többi ajánlatra arányosan kevesebbet(egyenes arányosítás). Képletet a KÉ2016.évi147.szám;
21.12.2016.;1. sz.melléklet A.1.bb)pontja szerinti)egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30.§(4)bek. foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet,hogy a szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg M1,M2 feltételek vonatkozásában. Ajánlatkérő az eljárásban való
részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Dokumentáció 13. pontjában foglaltaknak
megfelelően. Az Ajánlati biztosíték mértéke: nettó 2 000 000 HUF. Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket,hogy az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját,azaz Ajánlatkérő
eredménytelenné nyilvánítja jelen eljárást,amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább 2 ajánlatot. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a
Kbt.66.§(5)bek.szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)és(4)(6) bek. vonatkozóan.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest

1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/01/2017

01/03/2017
•
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•
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Magyarország-Szarvas: Szerszámgép fa, csont, parafa, keménygumi vagy kemény műanyag
megmunkálására
2017/S 042-076696
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 018-029331)
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.
AK24345
Szabadság utca 64–66.
Szarvas
5540
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Krisztina
Telefon: +36 302593264
E-mail: juhos.krisztina@vasipari.hu
Fax: +36 66620808
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasipari.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vasipari.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére.
II.1.2)Fő CPV-kód
42642000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése
tárgyú projekt keretein belül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/02/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 018-029331
VII. szakasz: Változások
VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 01/03/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 10/03/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 01/03/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
DEMETER Ügyvédi Iroda, 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint meghatározott személyek. A bontási eljárás során
ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.
Helyesen:
Dátum: 10/03/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
DEMETER Ügyvédi Iroda, 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint meghatározott személyek. A bontási eljárás során
ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.
VII.2)További információk:

Magyarország-Szarvas: Szerszámgép fa, csont, parafa, keménygumi vagy kemény műanyag
megmunkálására
2017/S 048-088006
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 018-029331)
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.
AK24345
Szabadság utca 64–66.
Szarvas
5540
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Krisztina
Telefon: +36 302593264
E-mail: juhos.krisztina@vasipari.hu
Fax: +36 66620808
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasipari.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vasipari.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére.
II.1.2)Fő CPV-kód
42642000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése
tárgyú projekt keretein belül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/03/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 018-029331
VII. szakasz: Változások
VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól
számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb
szintje: 36 hónap. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg). / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés vállalása (ajánlati elem minimum értéke: 0 nap,
maximum értéke 90 nap. Ajánlatkérő a 0 naptól 90. napig terjedő megajánlásokat értékeli.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon 0 – 90 -ig terjed / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 50
Helyesen:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól
számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb
szintje: 36 hónap. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg). Súlyszám: 30
Ár – Súlyszám: 70
Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus
beszerzési rendszer időtartama:
A következő helyett:
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
Helyesen:
Időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott
szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
A következő helyett:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62.§.(1)-(2)bekezdéseiben meghatározott
kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§.(1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek –
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek ajánlatának
benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§.(1)és(2)bekezdésének hatálya alá, és
emelett megfelel a Kbt.65.§.-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§.(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő által a Kbt.
69.§(4)-(8)bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III és IV. Fejezetnek
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a
321/2015.(X.30.) Kr. 8.§.-16.§.-ai alapján jár el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18.§.(1) bekezdése értelmében a Hatóság útmutatót ad
ki a 8-11. §.-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról.
A Hatóság a Kbt.69.§.(11)bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus
nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A Hatóság a Kbt. 187. §.(10) bekezdése szerinti útmutató
mellett a Kbt. 62. §.(1) bekezdés k) pont ka) alpontjában foglalt nemzetközi szervezetek
tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja
annak folyamatos elérhetőségét.
A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak az eljárást megindító
felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
2. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó
követelményeknél szigorúbban határozza meg, azonban a 321/2015.(X. 30. Korm. rend.
12.§. alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró
okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (a Kbt. 67. §.(4)bekezdése alapján), hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek 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.)
4. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 13.§. alapján amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást is. Nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek
az ajánlat részeként benyújtani.
Helyesen:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek –
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek ajánlatának
benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és
emelett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő által a
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III és IV. Fejezetnek
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015.
(X.30.) Kr. 8.§., 10.§., 12.§. -16.§.-ai alapján jár el.
A Hatóság a Kbt. 69. §.(11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus
nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A Hatóság a Kbt. 187. §. (10) bekezdése szerinti
útmutató mellett a Kbt. 62. §. (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában foglalt nemzetközi
szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és
biztosítja annak folyamatos elérhetőségét.
A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak az eljárást megindító
felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
2. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó
követelményeknél szigorúbban határozza meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.
12. §. alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró
okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (a Kbt. 67. §. (4) bekezdése alapján), hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek 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.)
4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §. alapján amennyiben ajánlattevő
vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást is. Nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a
Kbt.67.§(1)bek.szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat
benyújtására köteles,mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az

alkalmasság igazolása a Kbt.69.§szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint
történik:M/1.Ajánlattevő ismertesse a321/2015.
(.30.)Korm. rendelet 21.§(1)bek.a)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző 3év a közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb
szállításait. Csatolandó a321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 22.§(1)-(2)bek. szerinti igazolás
vagy nyilatkozat. A dokumentumnak(referenciaigazolás,referencianyilatkozat)ki kell térnie
legalább a teljesítés idejére,a szerződést kötő másik fél megnevezésére,a szállítás
tárgyára,az ellenszolgáltatás összegére,továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A
referenciaigazolásból,referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az M/1.pontban
előírt alkalmassági feltételek teljesülése. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként
olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,amelyben konzorcium vagy projekttársaság
tagjaként teljesített,abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság
igazolásaként,amelyet Ajánlattevő konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját
maga teljesített,figyelemmel a Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is.(Kérjük emiatt a
teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét
százalékban vagy forintban).M/1 alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek a Kbt.65.§(6)bek.foglaltaknak megfelelően.
M/2.Ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet21.§.1)bek.i)pontja alapján a
közbeszerzés tárgyában meghatározott fröccsöntő gépek szállítása vonatkozásában a
Környezetközpontú Irányítási Rendszer MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek
megfelelő tanúsítványt vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási és környezetközpontú
irányítási intézkedéseinek bizonyítékait, valamint csatolja a közbeszerzés tárgyában
meghatározott fröccsöntő gépek szállítása vonatkozásában a minőség biztosítása érdekében
tett intézkedéseinek ismertetése körében elismert tanúsító szervezettől származó MSZ EN
ISO 9001:2009 Minőségirányítási Rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítványt vagy
azzal egyenértékű minőségbiztosítási irányítási intézkedéseinek bizonyítékait.M/2.pontban
foglalt követelmény kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre,ezért közös ajánlattétel esetén
elegendő,ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet(vagy
személy)kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,úgy ajánlattevő alkalmasságát a
Kbt.65.§.(7)-(8)bek.szerint köteles igazolni.Az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,továbbá
köteles szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirattal
igazolni,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.321/2015.(X.30.)Korm.rendelet
24.§(1)bek.alapján,azokban az esetekben,amelyekben a 28.§. és 36.§-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja,hogy a gazdasági szereplő megfelel az
adott alkalmassági követelménynek,a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott,a letelepedési helye szerinti,az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
köteles az ajánlatkérő elfogadni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db a közbeszerzés tárgyára(fröccsöntő gépek
szállítása)vonatozó, szerződésszerűen teljesített,sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával,melynek
összértéke eléri legalább a nettó 160 000 000 HUF-ot.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek,
melyek befejezési dátuma is a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon)
belül esik. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1.
alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott
rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő
megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt
egyéb feltételeknek is.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyában
meghatározott fröccsöntő gépek szállítása vonatkozásában az ajánlattételi határidő
időpontjában érvényes MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszer
működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések
bizonyítékaival, valamint MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási Rendszer működtetésére
vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések bizonyítékaival.
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a
Kbt.67.§(1) bek. szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat
benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 2.§(5)bek. alapján az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolása a Kbt.69.§ szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint
történik: M/1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 21.§(1) bek.
a)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év
a közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb szállításait. Csatolandó a
321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 22.§(1)-(2)bek. szerinti igazolás vagy nyilatkozat. A
dokumentumnak(referenciaigazolás,referencianyilatkozat)ki kell térnie legalább a teljesítés
idejére,a szerződést kötő másik fél megnevezésére,a szállítás tárgyára,az ellenszolgáltatás
összegére,továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból,referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell
derülnie az M/1.pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülése. Amennyiben egy
gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,abban az esetben az Ajánlatkérő csak
azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként,amelyet Ajánlattevő konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját maga teljesített,figyelemmel a Kbt.140.§(9)bek.
meghatározottakra is.(Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják
meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).M/1 alkalmassági

követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.65.§(6) bek.
foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,úgy ajánlattevő alkalmasságát a
Kbt.65.§.(7) bek. szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirattal igazolni,hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt.321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 24.§(1)bek. alapján, azokban az
esetekben,amelyekben a 28.§. és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke bizonyítja,hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek,a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét,illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott,a letelepedési helye szerinti,az elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db a közbeszerzés tárgyára(fröccsöntő gépek
szállítása)vonatozó, szerződésszerűen teljesített,sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával,melynek
összértéke eléri legalább a nettó 160 000 000 HUF-ot.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek,
melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon)
belül esik. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1.
alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott
rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő
megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt
egyéb feltételeknek is.
Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció 13.pontja tartalmazza. Az ajánlattétel,a
szerződés,a kifizetések pénzneme: HUF. A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő a
GINOP-2.1.1-15-2015-00553.számú pályázat keretében, utófinanszírozásos formában az
Európai Unió forrásából biztosítja. A támogatás mértéke jelen beszerzés kapcsán a projekt
elszámolható összköltségének 60 %-.Ajánlatkérő biztosítja 10 % előleg igénybevételének
lehetőségét a Dokumentációban foglaltak alapján. Ajánlatkérő a résszámlázás lehetőségét
nem biztosítja. Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítést követően az ellenértéket átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a
Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet alapján, a számla

kézhezvételétől számított 30 napon belül a program keretében kötött Támogatási szerződés
vonatkozó eljárásrendje szerint.
Helyesen:
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció 13. pontja tartalmazza. Az ajánlattétel,a
szerződés,a kifizetések pénzneme: HUF. A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő a
GINOP-2.1.1-15-2015-00553. számú pályázat keretében, utófinanszírozásos formában az
Európai Unió forrásából biztosítja. A támogatás mértéke jelen beszerzés kapcsán a projekt
elszámolható összköltségének 60 %-.Ajánlatkérő biztosítja 10 % előleg igénybevételének
lehetőségét a Dokumentációban foglaltak alapján. Ajánlatkérő a résszámlázás lehetőségét
nem biztosítja. Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítést követően az ellenértéket átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a
Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet alapján, a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül a program keretében kötött Támogatási szerződés
vonatkozó eljárásrendje szerint. Ajánlatkérő a kifizetés során az Art.36/A.§-ában foglaltakat
teljes körben alkalmazza.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 10/03/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 24/03/2017
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 10/03/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
DEMETER Ügyvédi Iroda, 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint meghatározott személyek. A bontási eljárás során
ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.
Helyesen:
Dátum: 2017/03/24
Helyi idő: 12:00
Hely:
DEMETER Ügyvédi Iroda, 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint meghatározott személyek. A bontási eljárás során
ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.
Szakasz száma: VI.3
A következő helyett:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos
Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes szigorú karakterkorlátozására,ajánlatkérő a VI.3)

pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes
tartalmát meghatározni,ezért azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek
kifejtésre.
Értékelési szempont:a Kbt.76.§(2)bekezdés c)pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti
értékelési szempont. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám alsó és felső határa:1-10pont. Ajánlatkérő azon értékelési
részszempontok esetében,ahol minimális elvárást határozott meg,az értéket el nem érő
vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. 1.értékelési részszempont esetében a
legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra(legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár)10 pontot
ad,a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. Képletet a KÉ2016. évi147.szám; 21.12.2016.;1.
sz.melléklet A.1.ba)pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. 2.értékelési
részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra(legmagasabb jótállás
időtartama)10 pontot ad,a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. Képletet a
KÉ2016.évi147.szám; 21.12.2016.;1. sz.melléklet A.1.bb)pontja szerinti) egyenes
arányosítás módszere tartalmazza. 3.értékelési részszempont(Előteljesítés vállalása)esetén a
legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (leghosszabb előteljesítési időtartam, 90 nap)10
pontot ad,a többi ajánlatra arányosan kevesebbet(egyenes arányosítás). Képletet a
KÉ2016.évi147.szám; 21.12.2016.;1. sz.melléklet A.1.bb)pontja szerinti)egyenes arányosítás
módszere tartalmazza. Tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30.§(4)bek. foglaltakra
az ajánlatkérő felhívja a figyelmet,hogy a szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg M1,M2 feltételek
vonatkozásában. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához
köti a Dokumentáció 13. pontjában foglaltaknak megfelelően. Az Ajánlati biztosíték
mértéke: nettó 2 000 000 HUF. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,hogy az ajánlati
biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Ajánlatkérő jelen eljárásban
alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját,azaz Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja jelen
eljárást,amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább 2 ajánlatot. Az
ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt.66.§(5)bek.szerint. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)és(4)-(6) bek. vonatkozóan.
Helyesen:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos
Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3)
pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes
tartalmát meghatározni,ezért azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek
kifejtésre.
Értékelési szempont: a Kbt.76.§(2) bek. c)pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti
értékelési szempont. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében,ahol minimális elvárást határozott
meg, az értéket elérő vállalások esetén 1 pontot ad, míg az értéket el nem érő vállalások az
ajánlat érvénytelenségét eredményezik.
1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra(legalacsonyabb
egyösszegű nettó ajánlati ár)10 pontot ad,a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. Képletet a
KÉ 2016. évi 147.szám; 21.12.2016.;1. sz. melléklet A.1.ba)pontja szerinti fordított
arányosítás módszere tartalmazza.

2.értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra(legmagasabb
jótállás időtartama)10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. Képletet a KÉ
2016. évi 147.szám; 21.12.2016.;1. sz. melléklet A.1.bb)pontja szerinti) egyenes arányosítás
módszere tartalmazza.
Tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 30.§(4)bek. foglaltakra az ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg M1 feltétel vonatkozásában. Ajánlatkérő az
eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Dokumentáció 13. pontjában
foglaltaknak megfelelően. Az Ajánlati biztosíték mértéke: nettó 2 000 000 HUF. Ajánlatkérő
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját,
azaz Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja jelen eljárást, amennyiben nem nyújtottak be
az ajánlattételi határidőben legalább 2 ajánlatot. Az ajánlatnak felolvasólapot kell
tartalmaznia a Kbt.66.§(5)bek. szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)és(4)-(6) bek. vonatkozóan.
Ajánlatkérő a II.2.7.) pontjában rögzített teljesítési határidő vonatkozásában a 2 hónap alatt
60 napot ért.
VII.2)További információk:
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Magyarország-Szarvas: Szerszámgép fa, csont, parafa, keménygumi vagy kemény műanyag
megmunkálására
2017/S 052-096015
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 018-029331)
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.
AK24345
Szabadság utca 64–66.
Szarvas
5540
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Krisztina
Telefon: +36 302593264
E-mail: juhos.krisztina@vasipari.hu
Fax: +36 66620808
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasipari.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vasipari.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére.
II.1.2)Fő CPV-kód
42642000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP-

2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése
tárgyú projekt keretein belül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/03/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 018-029331
VII. szakasz: Változások
VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól
számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb
szintje: 36 hónap. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg). Súlyszám: 30
Ár – Súlyszám: 70
Helyesen:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól
számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb
szintje: 36 hónap. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg). Súlyszám: 20
Ár – Súlyszám: 80
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db a közbeszerzés tárgyára(fröccsöntő gépek
szállítása)vonatozó, szerződésszerűen teljesített,sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával,melynek
összértéke eléri legalább a nettó 160 000 000 HUF-ot.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek,
melyek befejezési dátuma is a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon)
belül esik. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1.
alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott
rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő
megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt
egyéb feltételeknek is.
(...)
Helyesen:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben nem rendelkezik:
— legalább 1 db a közbeszerzés tárgyára (fröccsöntő gépek szállítása) vonatozó, szerződés
szerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 22. §. szerint igazolt szállítási referenciával, amelynek az összértéke eléri legalább
a nettó 160 000 000 HUF-ot, vagy
— legalább 1 db a közbeszerzés tárgyára (fröccsöntő gépek szállítása) vonatkozó szerződés
szerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 22. §. szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább 1 db 250 tonnás
záróerővel és minimum 2 500 kN rátartó erővel rendelkező, a közbeszerzés tárgya szerinti
gépre vonatkozik.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek,
melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon)
belül esik. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1.
alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott
rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő
megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt
egyéb feltételeknek is.
(...)
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 24/03/2017
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 03/04/2017
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 2017/03/24
Helyi idő: 12:00
Hely:
DEMETER Ügyvédi Iroda, 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint meghatározott személyek. A bontási eljárás során
ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.
Helyesen:
Dátum: 30/04/2017
Helyi idő: 12:00
Hely:
DEMETER Ügyvédi Iroda, 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint meghatározott személyek. A bontási eljárás során
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.
VII.2)További információk:

2. KÖTET
ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére

A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA
A dokumentáció a következő részekből áll:
1. KÖTET: AJÁNLATI FELHÍVÁS
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS
1. sz. melléklet: Árazatlan költségvetés
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a dokumentáció
az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan
megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt
kerül kibocsátásra valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény
és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét
vagy jellemzőit. Kérjük az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el és nyújtsák be,
szükség esetén pedig éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás
kérés lehetőségével. A felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban
foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 76. §-a alapján érvénytelennek
minősülhet.
Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük,
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem
készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó),
vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak
részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt
szolgáltatások céljára.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról,
hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek,

másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. §
(11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén –
hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint ad iránymutatást arra, hogy az
alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni.

1. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
1.1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő
ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől vagy az általa
meghatározott szervezettől.
1.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások vonatkozásában a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdései szerint
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik munkanapot (tájékoztatás
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik
napig megérkeznek Ajánlatkérőhöz.
1.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon
szerezhet:
DEMETER Ügyvédi Iroda
Székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Fax: +3646/572-189
E-mail: info@demeterugyved.hu
A Kbt. szabályozása értelmében sem az Ajánlatkérő, sem a Közbeszerzési szakértő alkalmazottai nem
jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást
adni. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül
benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. § (1)
bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért a Közbeszerzési
szakértőhöz. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági
szereplőt terheli.
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb
feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, pl. „*.docx” formátumban is megküldeni az
eljárást megindító felhívásban megjelölt e-mail címre.
A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban történik, a közbeszerzési dokumentumokkal megegyező
helyre történő haladéktalan feltöltéssel, továbbá az érdeklődő gazdasági szereplőknek (akik ezt
jelezték, és elérhetőségüket megadták) egyidejűleg közvetlenül e-mailen is megküldésével. A
gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások
a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági nem adja meg azon elérhetőségeit,
melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésekor
rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).
1.4. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell
igazolniuk.
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a +3646/572-189-es faxszámra vagy
az info@demeterugyved.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!
A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a
gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az
arra jogosulthoz kerüljön.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az Ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt.
egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt, valamint a
közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az
Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat
felvilágosítást.
1.5. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] nem tart.

2. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
2.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt
kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek)
becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
A közbeszerzési dokumentumok átvétele: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági
szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen
hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat közzéteszi az alábbi linken:
Elérési útvonal: http://www.vasipari.hu/kfi/
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása,
azaz az ajánlati dokumentáció átvétele a Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján. Az ajánlati dokumentáció
másra át nem ruházható. Ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek az elektronikusan letöltött
dokumentációt, ha annak mellékletét képező átvételi adatlap, kitöltve visszaküldésre kerül
Ajánlatkérő képviseletében eljáró email vagy fax elérhetőségére. A dokumentációt ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy
elektronikus úton el kell érnie. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek visszaigazolni
a dokumentáció letöltését). A közbeszerzési dokumentumok letöltését a gazdasági szereplőnek a
letöltött közbeszerzési dokumentumok 4. kötetben kiadott kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló
nyilatkozat (11. sz. melléklet) a lebonyolító szervezetnek történő megküldésével (faxon és/vagy emailen) kell igazolnia. A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot a letöltéstől számítva

haladéktalanul az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő gazdasági szereplőknek elektronikusan és/vagy
faxon megküldhesse!
A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg
ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül
megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia
Ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
2.2. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:
DEMETER Ügyvédi Iroda
Székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Telefon: +3646/572-188
Fax: +3646/572-189
E-mail: info@demeterugyved.hu
Határideje: 2017. április 03. napja 12.00 óra
Személyes leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat munkanapokon 9-15 óra között adják le, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10 óráig!
2.3. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.
2.4. Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a
4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően
kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag
mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). Az Ajánlattevő
felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások,
okiratok tartalmának valódiságáért.
2.5. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei Ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat
elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban
felmerülő költségeket az Ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő
megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely
ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját
költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata.
2.6. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe Ajánlattevőnek – a pontos
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges
pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett
tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az Ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban
meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.

2.7. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

3. RÉSZAJÁNLATTÉTEL, ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
3.1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.1.6) pontjának kiegészítéseképp közli, hogy jelen
eljárás során nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Ajánlatkérő a részajánlattétel
lehetőségét nem biztosítja az eljárás során tekintettel arra, hogy jelen árubeszerzés olyan
üzemtechnológiai-gazdasági, műszaki egységet alkot, mely nem teszi lehetővé a technológia
részegységekre való szétbontását. A beszerzési tárgyak egymással való szoros összefüggése a
részajánlattételt nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen
kezelendők az érvényesíthető jótállási és szavatossági igények.
3.2. Az Ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen
ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak a
többi ajánlattal.

4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
4.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül
egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
4.2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
létrehozását ajánlatkérő kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
4.3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
4.4. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
4.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
4.6. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az
ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra)
jogosult képviselő szervezet megnevezését;
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető
között;
- a számlázás rendjét.

AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt.
44. § tartalmazza.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek
(különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az
üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi
el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.

5. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
5.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje:
DEMETER Ügyvédi Iroda
Székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
2017. április 03. napja 12.00 óra
5.2. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) szerinti személyek lehetnek jelen.
5.3. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül
ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.
5.4. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő –
személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a
felolvasólapba.
5.5. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az Ajánlattevő személyének megállapítása
céljából kerül felbontásra, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel Ajánlatkérő, melyet az összes –
beleértve az elkésett – Ajánlattevőnek megküld.

6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
6.1. A nyílt eljárásban az ajánlatok bírálatát az Ajánlatkérő egy szakaszban végzi, a Kbt. 69. § - 70. § ában foglalt nyílt eljárás közösségi eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza.
6.2. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
6.3. Az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során

megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot
adó körülmények.
6.4. Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzése
körében köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni,
valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71–
72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési
dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett elérhető
adatbázisok adatait is.
Az előzetes ellenőrzés során a megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési
szempontok szerint értékeli, majd az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 3 Ajánlattevőt
megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ajánlattevő által ajánlatában az Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat
az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést
megelőzően, kizárólag azon Ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely Ajánlattevőket
Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az Ajánlattevő az igazolásokat
korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel az Ajánlattevőt 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.
Az igazolások nem kérhetők, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát
igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Az említett igazolási módok kiválthatók, ha az érintett
gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Ezért amennyiben ilyen adatbázisban, jegyzékben
szerepel az Ajánlattevő, kérjük mindenképp jelölje annak elérhetőségét a megfelelő helyen a
dokumentumban. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás
vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.
6.5. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a Kbt.
69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, ha az eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontján alapul.
6.6. Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően
felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott

határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt
időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során
ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
6.7. Az Ajánlatkérő köteles az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az Ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A
hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza.
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. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha Ajánlattevő a hiánypótlása során
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Az Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat,
valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi Ajánlattevőt egyidejűleg, írásban
értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony
árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan
értékelésre kerül.
6.8. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az Ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a
közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a
becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni.
Az irreális ajánlati elem (ellenszolgáltatás) miatti indokolás kérés szabályait a Kbt. 72. §-a tartalmazza.

7. AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS AJÁNLATI ÁR
7.1. Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti
értékelési szempont.
Részszempont

Súlyszám

1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

80

2.

Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb 20
szintje: 36 hónap)

7.2. A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének összesen sorában szereplő
nettó összeget kell tartalmazza. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden
járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek,
stb. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, szállítási, telepítési, betanítási költséget.
7.3. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
7.4. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie,
vagyis magában kell foglalnia valamennyi Ajánlattevői kifizetési igényt.
7.5. Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak
ez lehet.
7.6. A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont.
Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg, a
minimális értéket elérő vállalások esetén 1 pontot ad, míg a minimális értéket el nem érő vállalások
az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb
szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a
ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad.
A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát
adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány
szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti) fordított arányosítás
módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
A legjobb : a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár forintban
P max = 10
P min = 1
P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban

P=

Alegjobb
Avizsgált

× (Pmax − Pmin ) + Pmin

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog
használni a pontszámítás során).
Az Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legmagasabb jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. Ajánlatkérő
a minimális értéket elérő vállalások esetén (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap) 1 pontot ad,
míg a minimális értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! A
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti) egyenes arányosítás
módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
A legjobb : a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár forintban
P max = 10
P min = 1
P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban

P=

Avizsgált
Alegjobb

× (Pmax − Pmin ) + Pmin

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog
használni a pontszámítás során).
A 2. értékelési részszempont legkedvezőbb szintje: 36 hónap, melynél kedvezőbb megajánlás
esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az ajánlati elem
legkedvezőtlenebb szintje 12 hónap, melynél kedvezőtlenebbet Ajánlatkérő nem fogad el.
A jótállás időtartamára tett vállalást egész hónapokban kell megadni. A tört hónapokat tartalmazó
megajánlás érvénytelen.
Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat kizárólag számmal van lehetősége megadni (betűvel kizárt).
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az Ajánlatkérő
megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

8. EREDMÉNYHIRDETÉS
8.1. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az Ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának
megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek
részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három
munkanapon belül.

9. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
9.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden Ajánlattevő
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
9.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az Ajánlattevők részére
történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén
az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni,
illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény
(eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az Ajánlatkérő a
módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az
összes Ajánlattevőnek megküldeni.

10. ELŐZETES VITARENDEZÉS
10.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell
benyújtani:
DEMETER Ügyvédi Iroda
székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Telefon: +3646/572-188
Fax: +3646/572-189
E-mail: info@demeterugyved.hu
A kérelmezőnek az Ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési
kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény
jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját
alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek hivatkoznia kell.
10.2. Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 80. §-a tartalmazza.
10.3. Amennyiben valamely Ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett

dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése
napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat tétele
lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az időpontig a
szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

11. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
11.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.
11.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
11.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha Ajánlatkérő
hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal
meghosszabbodik.
11.4. Az Ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
11.5. Az Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha:
- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely
nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
11.6. A külföldi adóilletőségű nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül

beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
11.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
11.8. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az
ajánlattevő 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 szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a
megelőző 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 megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.

12. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:
12.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint 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 kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A
Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
12.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg
kell felelni. Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,
hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
követelményeknek.
Adózás:

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL BÉKÉS MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA
Békéscsabai központi ügyfélszolgálat
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1.
Telefonszám: +36 (66) 996-100
Fax: +36 (66) 996-200
Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: + 36 (1) 2249-100
Fax: + 36 (1) 2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (TT KTVF) - Gyulai
kirendeltség
5700 Gyula, Megyeháza u. 5-7.
Postacím: 5701 Gyula Pf. 99.
Telefon: + 36 (66) 362-944
Fax: + 36 (66) 361-755
E-mail: korosvideki@zoldhatosag.hu
Honlap:http://tiktvf.zoldhatosag.hu/
Egészségvédelem:
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Tel: +36 (66) 540-690
Fax: + 36 (66) 322-632
e-mail: titkarsag@dar.antsz.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Postacím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel: +36 (66) 529-440
Fax: + 36 (66) 529-467
E-mail: bekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.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
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
Vidékfejlesztési 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/videkfejlesztesi-miniszterium/elerhetosegek

13. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN NEM RÖGZÍTETT EGYÉB INFORMÁCIÓK,
ELŐÍRÁSOK, CSATOLANDÓ (EGYÉB) DOKUMENTUMOK
13.1. Az ajánlati felhívás III.2.2. pontjának kiegészítése:
13.1.1. Fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF.
A megvalósítás pénzügyi fedezetét, figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
kormányrendeletben foglaltakra, Ajánlatkérő a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása konstrukció keretében GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámon benyújtásra került
„Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt-nél” tárgyú pályázat
keretében az Európai Unió forrásából történik.
A támogatás mértéke jelen beszerzés kapcsán a projekt elszámolható összköltségének 60,00%-a.
Az elszámolás formája: utófinanszírozás.
Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amennyiben az előlegre nyertes
ajánlattevő igényt tart. Az előleg legkésőbb a szerződés aláírásától számított 15 napon belül kerül
kifizetésre.
Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.
Az előleget a végszámlában kell elszámolni.
Ajánlattevő számláinak kifizetése utófinanszírozás keretében, az Ajánlatkérő részéről történik banki
átutalással, 30 napos fizetési határidő mellett, figyelembe véve a fentieket és tekintettel a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendeletre.
Ajánlatkérő a résszámlázás lehetőségét nem biztosítja.
A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek
megfelelően az igazolt teljesítést követően jogosult 1 db számlát benyújtani. A számlán fel kell
tüntetni a projekt azonosítószámát és megnevezését is.
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az
ellenértéket átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése és
a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a
program keretében kötött Támogatási szerződés vonatkozó eljárásrendje szerint.
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben
alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles.

Jogszabályi hivatkozás:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §;
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 164. §;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
13.1.2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljes körű jótállás: mértéke értékelési részszempontként kerül értékelésre. Ajánlattevő vállalásának
megfelelően, a teljesítés igazolását és a teljes átadás-átvételt követő naptól számítva a forgó kopó
alkatrészekre is. Ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap. A jótállási
idő alatt a csere, vagy garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az Ajánlatkérőre, így
nem számolható fel a szállítás, illetve kiszállás díja illetve munkabér sem.

Késedelmi kötbér: Ajánlattevő a teljesítési határidők olyan okból bekövetkező késedelmes teljesítése
esetére, amelyért felelős késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja: a
késedelemmel érintett eszközök értékének nettó ajánlati ára, mértéke 0,5 %-a/ naptári nap. A
kötbérek napi tételének maximális mértéke: 30 naptári nap, melynek elérése esetén az Ajánlatkérő
jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt választása szerint azonnali hatállyal felmondani.

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Ajánlattevő hibásan teljesít, köteles a hiba kijavításáig a hibás
teljesítéssel érintett eszközök értékének nettó ajánlati ár 0,5 %-nak megfelelő mértékű napi (naptári)
kötbért fizetni az Ajánlatkérő részére. Amennyiben az Ajánlattevő a hibát 15 naptári napon belül nem
tudja kijavítani, úgy az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt választása szerint azonnali
hatállyal felmondani.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, melyért az Ajánlattevő felelős,
meghiúsul, Ajánlattevő köteles a teljes nettó vételár 20 %-át kitevő meghiúsulási kötbér
megfizetésére.
13.2. Az ajánlati felhívás VI.3. pontjának kiegészítése:
13.2.1. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2)
bekezdés alapján. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető
személyesen a DEMETER Ügyvédi Iroda irodájában (3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.)
munkanapokon előre (a +36-46/572-189 számon) egyeztetett időpontban 10.00 – 15.00 között;
illetve az Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja a fentiekben

megadott http://www.vasipari.hu/kfi/ elérhetőségen. Ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek az
elektronikusan letöltött dokumentációt, ha annak mellékletét képező átvételi adatlap, kitöltve
visszaküldésre kerül Ajánlatkérő képviseletében eljáró email vagy fax elérhetőségére. A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
13.2.2. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania.
- az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni és az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy a
számokat vagy a képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az
ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell (CD, DVD vagy pendrive adathordozón)
benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az előírtnál több példányt nyújt be, és az ajánlatok közül az
eredeti példány nincs megjelölve, Ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt tekinti
eredetinek. Ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy kiválasztott ajánlati példányt
tekinti irányadónak. Ajánlatkérő a felhívásban előírta az eredeti példánnyal mindenben megegyező
elektronikus másolati példány benyújtását, azt az ajánlattal együttesen, azzal közös csomagolásban
szükséges benyújtani a felhívásban megjelölt időpontig és időintervallumban.
- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- 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;
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy – tekintettel a Kbt. 41. § (1) bekezdésére is – az ajánlatban
szereplő nyilatkozatok aláírás hiányában joghatás kiváltására nem alkalmasak, így azt minden
esetben kérjük a megfelelő helyen és a megfelelő személy által cégszerűen aláírva benyújtani. Olyan
ajánlattevő esetén, akire nem értelmezhető a cégszerű aláírás előírása, megfelelő, ha a rá vonatkozó
jognyilatkozat-tételi szabályoknak megfelelő, saját kezű aláírását alkalmazza.

- az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak
biztosítani kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, egyértelműen látható legyen,
hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,
és a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok;
- a zárt csomagon fel kell tüntetni az alábbiakat:
- Az Ajánlattevő nevét és székhelyét
- Az Ajánlatkérő nevét
- Az eljárás megnevezését
- Továbbá az alábbi feliratot: „AJÁNLAT- Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére” . Az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően nem bontható fel!”
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért
az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A
postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatba csatolni kell továbbá azokat az okmánybizonylatokat, nyilatkozatokat, amelyek igazolják
az ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet jogszerű működését:
- az ajánlattevő - amennyiben cégnek minősül - csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben
megjelöli a cégjegyzékszámát, és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy változásbejegyzési eljárás van-e
folyamatban,
- amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlatához csatolni szükséges a
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről
a Cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.
- egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni
vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében
Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas
a képviseletre való jogosultság igazolására.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása során a Kbt. 56. §-ben foglaltakat alkalmazza.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem kérte ki és
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő
tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő
megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bekezdésére
vonatkozóan. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az
ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát
kell tartalmaznia.
Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk
ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat
ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján őrzi meg.
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg M/1. feltételek
vonatkozásában.
13.2.3. Irányadó jog: az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell
eljárni.
13.2.4. Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint
értendők.
13.2.5. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.)
MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás
készíttetésére. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során valamennyi
dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Az
ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel
esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát tartalmaznia kell.
13.2.6. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése
szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak)
aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás
mintáját is.

13.2.7. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.
§].
13.2.8. Átszámítás, árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes,
mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által - a referenciák esetében
az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályosmegfelelően érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek
szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
13.2.9. Információ az elektronikus katalógusról: Az ajánlatokat nem elektronikus katalógus
formájában kell benyújtani, továbbá azoknak elektronikus katalógust nem kell tartalmazniuk.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt Kbt. 65. § (1) bekezdés szerinti alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
13.2.10. Kizáró okok és Öntisztázás: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének a hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4)
bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,
ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §
(5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az
igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okok fenn nem állására
vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi
az ajánlati felhívás feladásának napjánál. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.
§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy

az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló
gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg
köteles benyújtani.
Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk
ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat;.
Projekttársaság: Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös
ajánlattevők vonatkozásában. [Kbt. 35. § (9) bekezdés]
13.2.11. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben
említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (3)
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően
ellenőrzi.
13.2.12. Az ajánlatok elkészítése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában
köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata
részeként benyújtani. Az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
13.2.13. Az EEKD kitöltése: Ajánlattevőnek jelen dokumentáció mellékleteként rendelkezésre
bocsájtott EEKD formanyomtatvány I. és II. részének értelemszerű kitöltésével kell azonosítania a

nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő személyét és a nyilatkozattárgyát képező közbeszerzési eljárást.
Amennyiben ajánlattevő a fent meghatározott, minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében
szerepel, ennek tényét és elérhetőségét is ezen II. részben kell megjelölni. Ezen részben tesz továbbá
nyilatkozatot ajánlattevő, hogy másokkal együtt vesz-e részt a közbeszerzési eljárásban, hogy ajánlata
a közbeszerzés melyik részére terjed ki, valamint az igénybe vételre kerülő kapacitásnyújtók és
alvállalkozók tényéről és személyéről.
Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban előírt kizáró okokkal kapcsolatban az EEKD III. részében kell
nyilatkoznia.
Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételek vonatkozásában az EEKD IV.
részében kell nyilatkoznia.
Részletesebben:
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni
-

Jelen közbeszerzés nem fenntartott, az erre vonatkozó szakaszt nem szükséges kitölteni.

-

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban kérdésre csak
közös ajánlattétel esetében kell „igen”-nel felelni. Amennyiben igennel válaszol, szükséges a
további pontokat is kitölteni.

-

A részekre vonatkozó információkat jelen eljárásban nem szükséges megadni, mivel
ajánlatkérő nem tette lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

B szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni
C szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni
-

Amennyiben ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezet bevonásával kívánja igazolni
alkalmasságát, az „igen” választ szükséges jelölnie, továbbá az EEKD-ban foglaltak szerint a
kapacitást nyújtó szervezetre vonatkozóan is be kell nyújtani a lehetővé részeként az EEKD-t.

D szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni
III. RÉSZ : KIZÁRÓ OKOK
(321/2015 Korm. rendelet II. fejezet)
Kötelező kizáró okok
4. § (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt.
62. §-ában említett kizáró okok hiányát
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a
gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki.

Magyarázat:
62. § (1) a)
aa) Bűnszervezetben való részvétel;
ab) korrupció;
ac) csalás;
ad) Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény;
ae) Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása;
af) Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
A fentiekben felsorolt bűncselekmények valamelyikét elkövette és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt 5 évben jogerős bíróági ítéletben megállapodást nyert úgy az „A” szakaszt kitölteni szükséges
értelemszerűen, a nemleges válasz esetén is a „Nem” rubrikát jelölni.
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a
formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont szerinti bűncselekményt követett el és a bűncselekmény
elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bírósági ítéletben megállapodást nyert úgy az „D” szakaszt
kitölteni szükséges értelemszerűen, adott esetben, a nemleges válasz esetén is a „Nem” rubrikát
jelölni.
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével egyben
az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza
kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy
társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,
A „B” Adófizetési vagy a Társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség
megszegésével kapcsolatos okok értelemszerű kitöltése szükséges, igen válasz esetén is az „igen”
rubrikát jelölni, nemleges válasz esetén minden oda vonatkozó részt is adott esetben.
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C”
szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik
Magyarázat:
62. § (1) c) pont - végelszámolás, csődeljárás, fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban - a „C”
szakasz 3. cella a) b) pontja;
62. § (1) d) pont - tevékenységét felfüggesztették - a „C” szakasz 3. cella f) pontja vonatkozik rá, így
mindkét esetben értelemszerűen kitölteni szükséges.

62. § (1) h) pont - hamis adat szolgáltatás - a „C” szakasz 9. cella a)-b) pontja;
62. § (1) i) pont - adott eljárásban hamis adat szolgáltatás – a „C” szakasz 9. cella c pontja;
62. § (1) j pont - jogtalan befolyásolás – a „C” szakasz 9. cella d) pontja vonatkozik rá, így mindhárom
esetben értelemszerűen kitölteni szükséges.
62. § (1) m összeférhetetlenséggel kapcsolatban – a „C” szakasz 6-7. cellákat szükséges kitölteni
értelemszerűen
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l) p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III.
részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,
Magyarázat:
62. § (1) e) pont - gazdasági illetve szakmai tevékenységével kapcsolatos bűncselekmény 3 éven
belül;
62. § (1) f) pont - nem vehet részt közbeszerzési eljárásban vagy bírósági ítélet korlátozza az eltiltás
ideje alatt;
62. § (1) g) pont - KDB határozata alapján jogerősen eltiltásra került;
62. § (1) k) pont - adóilletőség, tényleges tulajdonos;
62. § (1) l) pont - jogszerű foglalkoztatás;
62. § (1) p) pont – előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel
62. § (1) q) pont – súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket,
A fentiekben felsorolt kizáró okokkal kapcsolatban a „D” szakaszt kell kitölteni értelemszerűen adott
esetben.
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C”
szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben
részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak
bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a „C” szakasz 5. cellát kell kitölteni, nemleges
válasz esetén is a „Nem” rubrikát jelölni.
Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett
személyekre is vonatkozik.
Ajánlattevő a szakmai tevékenységre és a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való
megfelelésről az EEKD-ban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: AZ ÖSSZES
KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉS részt tölti ki, a IV. rész bármely más további
szakaszának kitöltése nem szükséges.

Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell
nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részérő is az EEKD-t úgy, hogy az adott
szervezet részéről benyújtott EEKD IV. részben meghatározottak részletes kitöltésre kerülnek, az
alábbiak alapján:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja vonatkozásában az EEKD IV. rész „A” szakasz 1. pontját kell
kitölteni.
M/1 alkalmassági feltétel vonatkozásában: a 321/2015 Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az EEKD IV. rész „C” szakasz 1a. pontját kell kitölteni.
M/2 alkalmassági feltétel vonatkozásában: a 321/2015 Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja
alapján az EEKD IV. rész „C” szakasz vonatkozó pontjait kell kitölteni.
Amennyiben igénybe vesz ajánlattevő, akkor a kapacitást nyújtó szervezet részéről benyújtott EEKDban foglalt nyilatkozatnak az alkalmasságra vonatkozóan tartalmaznia kell legalább a következő
adatokat:
♦ Az M/1. alkalmassági feltétel vonatkozásában: a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési
határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadásátvétel időpontját), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, a kivitelezés tárgya
(az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal) és az ellenszolgáltatás
összege (nettó forintban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e;
13.2.14. Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott
értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az Ajánlatkérő csak az eljárás
nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4)
bekezdését alkalmazza.
13.2.15. Ajánlatkérő kizárja az Ajánlattevők által projekttársaság létrehozásának lehetőségét.
13.2.16. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Nyertes Ajánlattevők
által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az Ajánlatkérő gazdálkodó
szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) – (8) bekezdéseire.
13.2.17. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, az Ajánlattevő az ajánlatban köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
13.2.18. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak alapján biztosítja.

Ajánlatkérő kiköti, hogy a közbeszerzési eljárás során nem rendel el újabb hiánypótlást, ha
ajánlattevő a hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bekezdés).
13.2.20. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz Ajánlatkérő
eredménytelenné nyilvánítja jelen eljárást, amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot.
13.2.21. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
13.2.22. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
13.2.23. Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az Ajánlati
biztosíték mértéke: nettó 2.000.000,- Ft, azaz nettó Kettőmillió forint. Az ajánlati biztosíték
nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett
10102615-54417100-01000007 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, az
eljárás címének feltüntetésével. Az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelően pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
formájában vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában is elfogadja. A garancia időbeli hatálya az ajánlati kötöttséggel azonos ideig
tart. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési
értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az
ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. Ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdés a)-b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a Kbt. 54. §
(4) és (6) és (7) bekezdésére. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Amennyiben
Ajánlattevő nem átutalással bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosíték összegét, úgy
az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátását alátámasztó dokumentumot (garancia igazolást)
eredetiben köteles ajánlattevő becsatolni az eredeti ajánlatába. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a
közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az
Ajánlatkérőt illeti meg. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az
Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az
ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
13.2.24. Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az Ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az
ajánlat részeként tételesen beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az
Ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, Ajánlatkérő az
ajánlatot – amennyiben a hiánypótlás után sem felel meg ennek az árazott költségvetés –
érvénytelennek nyilvánítja kivéve, ha az Ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban
műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési
tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának
pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést minden
költségvetési tétel tekintetében beárazással kitöltve, az ajánlathoz csatolni kell. Eltérés esetén a
nyomtatott verzió az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „0”, vagy
negatív értéket tartalmazó költségvetési sorok, továbbá a ki nem töltött költségvetési sorok –
amennyiben a hiánypótlás után sem felel meg ennek az árazott költségvetés – az ajánlat

érvénytelenségét eredményezik. A költségvetés javítása a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint lehetséges.
13.2.25. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzendő eszközök helyszínre szállítását, össze-, be-,
és felszerelését, telepítését, szárazjáratását és a használat betanítását valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése költségeit.

3. KÖTET
SZERZŐDÉSTERVEZET

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
TERVEZET
Amely létrejött egyrészről
…………………………………………………………………………..
székhely: ……………………………………………….,
Cg. száma: …………………………………………….,
adószáma: ……………………………………………..,
számlavezető pénzügyi intézmény neve: …………..,
bankszámlaszáma: ……………………………………,
elérhetősége: telefonszám: ……………, faxszám: ……………, e-mail: …………………..,
képviseli: …………………………………………….., mint Eladó – a továbbiakban: Eladó – ,
másrészről a
…………………………………………………………………………..
székhely: ……………………………………………….,
Cg. száma: …………………………………………….,
adószáma: ……………………………………………..,
számlavezető pénzügyi intézmény neve: …………..,
bankszámlaszáma: ……………………………………,
elérhetősége: telefonszám: ……………, faxszám: ……………, e-mail: …………………..,
képviseli: …………………………………………….., mint Vevő – a továbbiakban Vevő –
között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.
Felek megállapítják, hogy Vevő 2016… napján feladott és 2016…. napján megjelent …..
számú ajánlati felhívással közbeszerzési eljárást indított „Eszközbeszerzés adásvételi szerződés
alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének a
támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új generációs,
innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül” tárgyban. A közbeszerzési eljárás
eredménye szerint a nyertes ajánlattevő az Eladó lett.
1.2.
Felek a jelen adásvételi szerződést a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás
iratanyaga, különösen a Vevő, mint Ajánlatkérő ajánlati felhívása és ajánlattételi dokumentációja,
valamint az Eladó, mint nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

2.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.
Eladó eladja, Vevő megvásárolja az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás
specifikációjában felsorolt új eszközöket a közbeszerzési eljárás iratanyaga szerinti mennyiségben és
műszaki tartalommal, hiány-, és hibamentesen a mindenkori jogszabályi feltételeknek megfelelően, a
jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában
meghatározott eszközök mindenben kielégítik a hatályos jogszabályokban ill. az eljárást megindító
felhívásban foglalt feltételeket.
2.2.
A szerződés tárgyát képező valamennyi eszköz esetében az Eladó kötelezettségét képezi az
eszközök teljesítés helyére történő fuvarozása vagy fuvaroztatása, és a kapcsolódó feladatok ellátása:
helyszínre szállítása, össze-, be-, és felszerelése, telepítése, szárazjáratása és a használat betanítása,
valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése. Az
ajánlati ár mindezen tevékenységek költségét magában foglalja.
A termékekkel kapcsolatos műszaki és egyéb feltételeket a közbeszerzési eljárás iratanyaga
tartalmazza.
Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában meghatározott eszközök mindenben kielégítik a hatályos
jogszabályokban, valamint a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban foglalt feltételeket.
Eladó köteles az eszközök Vevővel egyeztetett időpontokban történő teljesítésére, a szerződés
tárgyát képező eszközök tekintetében köteles a teljes körű, komplett, rendeltetésszerű használatra
alkalmas, a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak megfelelő beszerelésére (összeszerelésére),
beállítására, telepítésére, szárazjáratásra, a használat betanítására, továbbá a jótállási időtartam
alatti javítására és a szerződés tárgyainak átadására.
Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor
megfelelő, ha a teljesítéssel érintett eszközök a fel, illetve összeszerelést követően rendeltetésszerű
használatra alkalmasak, ezt a szárazjáratás is megfelelően alátámasztja, továbbá megfelelnek a
műszaki leírásban, jogszabályokban, ill. a Támogatási szerződésben foglaltaknak.
Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.
Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék(ek)
helyett (az adott termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos
beszerezhetetlenség miatt, stb) azonos vagy jobb jellemzőkkel bíró termékkel teljesíthet az Eladó. Ez
a szabály csak akkor alkalmazható, ha az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón kívül álló
okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul)
és egyben igazolja (termékismertetővel), hogy a teljesítésre megajánlott termék jellemzői
megfelelnek az ajánlatban meghatározottaknak. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenérték
fentiek következtében nem változhat. Ezen módosítás nem vonja maga után a szerződés
módosítását.

3.

A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

3.1. Teljesítési határidő: a jelen szerződés hatálybalépésétől, azaz mindkét fél általi aláírásától
számított 2 hónap, azaz 60 nap.
3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező valamennyi eszköz vonatkozásában az Eladó
kötelezettségét képező feladatok, mint az eszközök teljesítés helyére történő fuvarozása vagy
fuvaroztatása, és a kapcsolódó feladatok ellátása: helyszínre szállítása, össze-, be-, és felszerelése,
telepítése, szárazjáratása és a használat betanítása a teljesítés időtartamába beleszámít.

4.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

4.1. Eladó legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított …………….. napig köteles a közbeszerzési
eljárás specifikációjában felsorolt új eszközöket a közbeszerzési eljárás iratanyaga szerinti
mennyiségben és műszaki tartalommal hiány, és hibamentesen Vevő által előre egyeztetett
időpontban és helyszínre leszállítani, össze-, be-, és felszerelni, telepíteni, szárazjáratni és a
használatot betanítani és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos
munkákat elvégezni. Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos
szállításra, tárolásra és felhasználásra alkalmas csomagolásban köteles leszállítani és átadni. Fentiek
részben vagy egészben történő megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
4.2. Az átadás-átvétel pontos időpontjáról az Eladó köteles a Vevőt legalább 3 munkanappal
korábban értesíteni.
4.3. A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Csabai út 2. 3559/2/D.
4.4. Az átadás-átvétel időpontjában a felek közösen ellenőrzik az eszközök szemmel látható
tulajdonságait, és azok szerződésszerűségét. Amennyiben az átadás-átvétel során hiba-, vagy hiány
állapítható meg, akkor az átvételt a hibás hiányos termékek vonatkozásában Vevő megtagadja.
Ebben az esetben az Eladó köteles legkésőbb 3 munkanapon belül hiány-, és hibamentesen átadni az
érintett eszközt. Az átadás-átvétel időpontjáról az Eladó a Vevőt legalább 3 munkanappal korábban
köteles értesíteni. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek tekintendő. A hibátlan teljesítéséig a
hibás teljesítési kötbér szabályai alkalmazandóak. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az átadás-átvétel
során csak és kizárólag a darabszámot és a próba nélkül szemmel látható jellemzőket ellenőrzik.
Ennek alapján a Szállítólevél átadása Vevő részéről nem jelenti az ún. rejtett hibák, szabad szemmel
nem látható hiányosságok, illetve mindazon követelmények esetén, melyre műszaki adat előírásra
került, de mérésre nem kerül sor a hiány-, és hibamentes teljesítés igazolását.
4.5. A megrendelés teljesítése akkor történik meg, amikor az eszközök jelen szerződés szerint (teljes
körűen) szerződésszerűen teljesítésre kerültek és azokat Vevő átvette. Az átvétel időpontjáig a
költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy az adott termék hol található.
A tulajdonjog a Vevőre a termékek átvételének időpontjában száll át.
4.6.
A teljesítésről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely átvétel esetén alapja a
teljesítésigazolásnak.
4. 7.

A teljesítésigazolás kiállítására ……………………………… jogosult.

4. 8. Felek rögzítik, hogy az (sikeres műszaki átadás) átvétel időpontjáig a kárveszélyviselés az
Eladón van.
5.

VÉTELÁR

5.1.
A jelen szállítási szerződés alapján az Eladó részéről szolgáltatandó eszközök vételára az Eladó
nyertes ajánlata szerint:
nettó:
ÁFA:

………………………………. Ft

bruttó: ………………………………. Ft,
azaz ………………………………………………………………………………… forint.
5.2.
A vételár fix összegű ár (átalányár), mely magyar forintban értendő. A vételár magában foglal
mindent, amely a szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez, a komplettséghez hozzátartozik; így
különösen, de nem kizárólag:
az eszközökkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettséget,
árfolyamkockázatot; a szükséges import és export engedélyek beszerzését és az azokkal kapcsolatos
költségeket, a belföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes
tevékenység ellenértékét;
a teljesítés helyére történő szállítás, össze-, be-, és felszerelés, telepítése, szárazjáratása, és a
használat betanítása, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos
munkák elvégzésének költsége.
az eszközök telepítéséhez, szárazjáratásához, és a használat betanításához szükséges összes
anyagköltséget és munkadíjat,
-

a szavatossági és jótállási kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő költségeket.

5.3.

Eladó az eszközök vételárán kívül nem jogosult egyéb költség vagy díj felszámítására.

5.4.
Eladó az eszközök ellenértékét a hiánytalan és szerződésszerű teljesítésének Vevő által
történő igazolását követően jogosult leszámlázni a Vevő felé.
5.5. A beruházás pénzügyi fedezete a GINOP-2.1.1-15. számú (Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása) konstrukció keretében GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámon benyújtásra
került pályázat keretében az Európai Unió forrásából történik.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 49,46000000 %-a.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás.
5.6. Vevő a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján a jelen szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét Eladónak.
Eladónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell
kibocsátania. Az előleg kifizetése legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül

történik meg. Vevő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése
érdekében felek megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a jelen szerződés aláírását követő 5
naptári napon belül kell a Vevőnek átadni.
Az előleggel az Eladónak a végszámlában kell teljes körűen elszámolni, illetve amennyiben a
szerződés ezen időpontot megelőzően szűnne meg, akkor az Eladó köteles a szerződés
megszűnésének napján az el nem számolt előleget hiánytalanul a Vevőnek visszafizetni.
Felek megállapodnak abban, hogy az előleg igénybevételét a Vevő nem köti biztosíték nyújtásához.
Vevő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja.
5.7. Vevő az igazolt teljesítést követően 1 db végszámlát jogosult benyújtani. Vevő az
ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. § (1), (6)
bekezdései, valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) szerint, átutalással forintban (HUF) teljesíti a GINOP-2.1.115. számú (Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása) konstrukció keretében GINOP-2.1.1-152015-00553. azonosítószámon kötött Támogatási szerződés és vonatkozó eljárásrend szerint Eladó
………………………..…………-nél vezetett ……………………………………………………………… számú számlájára.
5.8. A számla benyújtásának feltétele a Vevő által aláírt teljesítésigazolás csatolása. Vevő az Eladó
által kiállított számlát írásban a benyújtástól számított 20 napon belül kifogásolhatja meg.
5.9.
Eladó a teljesítéskor, de legkésőbb a számlával együtt köteles a Vevő részére átadni a számla
kiállításának dátumával megegyező időpontban kezdődő, a Vevő termékfelelősségi, szavatossági és
jótállási jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és/vagy az Eladó által kibocsátott hiteles
dokumentumokat.
5.10. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a jelen adásvételi szerződés és ennek teljesítése
esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Késedelmes fizetés esetén a Vevő, mint szerződő hatóság a Ptk-ban (6:155.§) meghatározott mértékű
és a késedelem időtartamával arányos késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles.

6.

A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben azért Eladó felelős – a felek késedelmi kötbérfizetési
kötelezettségben állapodnak meg. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett eszközök nettó
ellenszolgáltatási érték (vételár). Mértéke minden megkezdett naptári napra a kötbéralap 0,5 %-a.
Vevő a 30 naptári napot meghaladó késedelmes teljesítést súlyos szerződésszegésként értékeli és a
szerződés hatályát egyoldalú nyilatkozatával megszüntetheti (szankciós elállás vagy felmondás). A
késedelmi kötbér napi tételének maximális mértéke 30 nap, melynek elérése esetén Vevő jogosult a
szerződéstől elállni, vagy azt választása szerint azonnali hatállyal felmondani.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó olyan okból, amiért felelős hibásan teljesít,
köteles a hiba kijavításáig a hibás teljesítéssel érintett eszközök értékének nettó ajánlati ár 0,5%-nak
megfelelő mértékű napi (naptári) kötbért fizetni a Vevő részére. Amennyiben az Eladó a hibát 15
naptári napon belül nem tudja kijavítani, úgy a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt
választása szerint azonnali hatállyal felmondani.

Felek megállapodnak abban, hogy Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból,
amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó
vételár 20 %-ának megfelelő összeg. Amennyiben a késedelmi kötbérmaximum elérése miatt mondja
fel Vevő a szerződést, úgy Vevő a meghiúsulási kötbért alkalmazza, mely tekintetben a késedelmi
kötbér alkalmazására nem kerül sor. A meghiúsulási kötbér összege az ÁFA nélküli vételár 20 %-a,
azaz …………………. ,- Ft.
A Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles 8
naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét
követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz,
akkor a kötbérkövetelés az Eladó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a
Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén.
Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő (kötbéren felüli) kárát.
Eladó szavatolja, hogy a teljesítése a jelen szerződés rendelkezéseinek, valamennyi jogszabályi és
hatósági előírásnak, az idevonatkozó szabványoknak, valamint az általános szakmai szokásoknak
megfelel.
Eladó szavatolja, hogy az általa leszállított eszközök olyan új eszközök, amelyek megfelelnek a
vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak,
szabványoknak, mentesek mindenfajta mennyiségi vagy minőségi hibától. Eladó szavatolja továbbá,
hogy az általa leszállított eszközök tulajdonjogát jogosultan adja át a Vevőnek. Az átadás átvételről
írásos jegyzőkönyv készül.
Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő eszközökre a leszállítástól számítottan …. hónap
(megajánlás szerint) jótállást vállal, mely tartalmazza a teljes körű szolgáltatásokat, szervizelés,
javítás, karbantartás ellátását és komplett költségeit, díjait (munkadíj, szervízmérnöki utazási és azzal
összefüggő költségit, a javításokhoz, illetve karbantartásokhoz felhasznált szervizanyagok, beleértve a
vákuumtechnikai anyagok költségeit is).
Eladó a garanciális időszakban vállalja, hogy a gép meghibásodása vagy a jótállási jegyben
feltüntetett szakszerviz által végzendő üzemórás karbantartási kötelezettség bejelentése esetén
szerelője a bejelentéstől számított 24 órán belül megjelenik a helyszínen és megkezdi a karbantartást
vagy a hiba javítását. A helyszínen nem, csak szakszervizben végezhető garanciális javítás esetén a
szállítás költsége az Eladót terheli.
Eladó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező eszközök karbantarthatósága és javíthatósága
érdekében fenntartott, az eszközök szakszerű szervízelését és javítását biztosító magyarországi
szervizháttérrel rendelkezik. Eladó kijelenti továbbá, hogy a szerződés tárgyát képező eszközökhöz
esetlegesen felmerülő, szükséges alkatrész-ellátás az Európai Unió területéről biztosított.
Eladó kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a szerződés tárgyát képező, kifejezetten oktatási célra
biztosított hasonló meghajtással és kiépítéssel rendelkező eszközzel.
A jótállási idő alatt a csere, vagy javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a Vevőre, így nem
számolható fel szállítás, illetve kiszállási díj illetve munkabér sem.

Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján
érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.
Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a jelen szerződésben meghatározott
kicserélési, illetve javítási kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és
felelősségére jogosult - de nem köteles - az eszköz kicserélésére, illetve javítására, javítatására és
követelheti Eladótól ezek ellenértékének megtérítését.

7.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

7.1.
A szerződés módosítása, Felek egyező akarata esetén kizárólag írásban lehetséges, és a
módosításra a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.
7.2.

Jelen szerződés megszűnik, ha

- a szerződésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek,
- bármelyik fél a szerződést felmondja, vagy eláll,
- a teljesítés lehetetlenül,
- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.
7.3.
Felek a jelen adásvételi szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal,
azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel (állhat el), ha a másik fél a jelen szerződésből
eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. Az ismételt vagy súlyos
szerződésszegés önmagában igazolja az sértett fél oldalán az érdekmúlás bekövetkezését.
7.4.

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha az Eladó

- késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít, vagy egyébként legalább 30 napos
késedelembe esik,
- hibás teljesítés esetén a hibát a Vevői kifogás Eladóval történő közlésétől számított 15 nap elteltével
sem javítja ki,
- felszólítás ellenére ismételten nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének,
- bármilyen olyan magatartást vagy mulasztást tanúsít a teljesítés során, mely a Vevő által igénybe
vehető támogatási források szerződésre eső részének igénybevételét kizárja, vagy azt veszélyezteti,
- az átadás-átvétellel kapcsolatos bármely, jelen szerződésben vagy jogszabályban meghatározott
kötelezettségét megszegi,
7.5.
A sérelmet szenvedett fél köteles a másik felet – megfelelő határidő biztosításával – a
szerződésszerű teljesítésre felhívni. Nem terheli ez a kötelezettség a sérelmet szenvedett felet, ha a
szerződésszegés súlyosnak vagy ismételtnek minősül.

7.6.
A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
A fentiekben hivatkozott felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
7.5.
A felmondás (elállás) esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a
másik fél tudomást szerez.

8.

A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁSI RENDELKEZÉSEK

8.1.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan
együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak
teljesítése mellett minden olyan körülményről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.
Eladó köteles Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért Eladó felelősséggel tartozik.
8.2.
Felek a teljesítés helyszínén bármely fél kérésére kooperációs megbeszélést tartanak Eladó és
Vevő képviselőjének részvételével, melynek keretében kölcsönösen tájékoztatják egymást a jelen
szerződés teljesítésével kapcsolatos körülményekről.
8.3.
Eladó a jelen szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének állásáról Vevő kérésére
bármikor köteles tájékoztatást adni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Eladó felelősséggel
tartozik.
8.4.
meg:

Felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik

Eladó részéről:
Név:

…………………………………..

Értesítési cím: …………………………………..
Telefon/fax:

…………………………………..

E-mail:

…………………………………..

Vevő részéről:

Név:

…………………………………..

Értesítési cím: …………………………………..
Telefon/fax:

…………………………………..

E-mail:

…………………………………..

8.5. Felek az egymásról a teljesítés során tudomásukra jutott adatokat, tényeket üzleti titokként
kötelesek kezelni, amelynek megsértéséért a jogsértő fél a szerződés időbeli hatályától függetlenül
felelősséggel tartozik.
8.6. Nem minősül üzleti titoknak mindazon adatok, tények, okiratok köre, melyet kógens jogszabály
ezen körből kizár, vagy amelyek már köztudomásúak.

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1.
Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban: levél, fax,
illetve e-mail útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél általi
átvétel napján, postai küldemények esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon történt
továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető
közöltnek. Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – ez elküldés
időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail elolvasását igazoló üzenet a küldött félhez
visszaérkezik.
9.2.
Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen
érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell
alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a
Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.
9.3.
Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
9.4. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé teszi a Kbt. 143.§ (3) bek. szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul
értesíti.
9.5.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával
ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű
jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell
megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely

rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
9.6.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a
Ptk., és a Kbt. rendelkezései irányadóak.
9.7. Felek alávetik magukat a Magyarországi bírósági rendszernek azzal, hogy jelen szerződésből
eredő bármely jogvitájuk esetére kikötik a Gyulai Járásbíróság/ Gyulai Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
9.8. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a rá
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Ennek határideje a szerződés
hatályba lépését követő 15 nap. Ezen kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek
minősül.
9.9.
Jelen szerződés hat (6) eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány a Vevőt, kettő
(2) a Eladót illeti meg.
10.10. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.
Felek a jelen … számozott oldalból álló adásvételi szerződést elolvasás és együttes értelmezést
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.
A szerződés részét képező mellékletek:
1. számú melléklet:

Közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga

2. számú melléklet:

Eladó (nyertes ajánlattevő) ajánlata

Szarvas, 2017. …………………… ….

………………………………………………………

……………………………………………………….

Eladó

Vevő
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4. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
1. SZ. MELLÉKLET
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN
Oldalszám
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. SZ. MELLÉKLET);
Felolvasólap (2.1. / 2.2. SZ. MELLÉKLET)
Ajánlati nyilatkozat (3. SZ. MELLÉKLET)
(A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén
az ajánlat egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia.)
Egységes európai közbeszerzési dokumentum: benyújtásával kell előzetesen igazolnia
ajánlattevőnek, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései hatálya alá, és
emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek
Öntisztázásra vonatkozó jogerős határozat

1. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK,
IGAZOLÁSOK
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő,
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában (4. SZ. MELLÉKLET)
A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre
vonatkozó nyilatkozata; valamint arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre
jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy
annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott
kizáró feltétel nem áll fenn (4/A. SZ. MELLÉKLET).

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (10. SZ. MELLÉKLET).
II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT
IGAZOLÁSOK
Egységes európai közbeszerzési dokumentum (10. SZ. MELLÉKLET).
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III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
M/1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző
3 év - jelen közbeszerzés tárgyával megegyező - legjelentősebb szállításait.
Csatolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolás
vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) ki
kell térnie legalább a teljesítés idejére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a
szállítás tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A
referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az
M/1. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének. (6. SZ. MELLÉKLET)

IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK,
IGAZOLÁSOK
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szereplő
cégjegyzésre
jogosult,
ajánlatban
csatolt
nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás
mintája.
Kapacitást nyújtó igénybevétele esetén szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat mely igazolja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (7.
SZ. MELLÉKLET)
Konzorciumi megállapodás
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és
a vezető között;
a számlázás rendjét.

önálló
mellékletbe
n

V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ NYILATKOZAT (8. SZ. MELLÉKLET) ÉS ÜZLETI
TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra!
VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT
ESETBEN)
+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CDre, DVD-re vagy pendrive-ra írt 1 db elektronikus példányát!
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlati határidő lejártakor, az ajánlat benyújtásakor a tartalomjegyzékben vastagon kiemelt
dokumentumok benyújtása képezi az ajánlat részét! A nem kivastagított betűvel írt
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dokumentumokat a Kbt. 69. § (4), (6)-(7) bekezdései alapján ajánlatkérő erre irányuló felhívására
kell benyújtani.

Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő erre vonatkozó
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat
csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a
bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt 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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján kizáró
oknak számít, amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, kizáró okokat érintő igazolási
kötelezettségének.
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TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ IRATOK
VONATKOZÁSÁBAN
Oldalszám

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (4/A SZ. MELLÉKLET és
4/B. SZ. MELLÉKLET).
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie!
Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a
gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel.
Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást.
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT IGAZOLÁSOK
MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

ALKALMASSÁGGAL

KAPCSOLATBAN

ELŐÍRT

M/1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző
3 év - jelen közbeszerzés tárgyával megegyező - legjelentősebb szállításait.
Csatolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolás
vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) ki
kell térnie legalább a teljesítés idejére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a
szállítás tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A
referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az
M/1. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének. (6. SZ. MELLÉKLET)
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(2.1. SZ. MELLÉKLET)
FELOLVASÓLAP1
(önálló ajánlattétel esetén)
1.

Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Telefon:

Fax:

E-mail:

2.

Ajánlattétel tárgya: „Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi VasFémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének a
támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új
generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül”

3.

Ajánlat:

4.
Részszempont

Ajánlat

1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

2.

Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb
szintje: 36 hónap)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
______________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

1

A felolvasólapot részenként kell benyújtani.
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2.2. SZ. MELLÉKLET
FELOLVASÓLAP2
(közös ajánlattétel esetén)
1.

Ajánlattevői konzorcium
Név:
Székhely:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Tagok adatai (név, székhely):

2. Ajánlattétel tárgya: „Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi VasFémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének a
támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú
Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül”
3.

Ajánlat:

Részszempont

Ajánlat

1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

2.

Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb
szintje: 36 hónap)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
______________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2

A felolvasólapot részenként kell benyújtani.
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3. SZ. MELLÉKLET
AJÁNLATI NYILATKOZAT

Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt
nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a(z) Szarvasi VasFémipari Zrt., mint Ajánlatkérő által „Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének a
támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új
generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után
ezennel a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy:

-

-

-

az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglalt
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal
változtatás nélkül elfogadjuk,
a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek
vagyunk megkötni és teljesíteni,
a kért ellenszolgáltatás összege: lásd a „Felolvasólap”-on,
elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van
az eljárást megindító felhívással vagy a dokumentációval vagy azok bármely
feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen,
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban
megjelölt időpontig fenntartjuk,
amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen
második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a
szerződéskötéstől visszalép –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a
dokumentációban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján3, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe4:

3

66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván
igénybe venni.
4
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
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A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján5, hogy a szerződés teljesítéséhez a
1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert
alvállalkozókat veszem igénybe:

Alvállalkozó neve, címe

A közbeszerzés azon része,
amellyel összefüggésben
szerződést fog kötni

3. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján6, hogy az alábbi kapacitást nyújtó
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni7:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
(név, cím)

Az alkalmassági feltétel8,
amelynek igazolásához a
kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására támaszkodik (a
felhívás vonatkozó pontjának
megjelölése)

5
40. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
6
Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
7
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
8
Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi
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.
Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az (1)
bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet
valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés
kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
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A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben
meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.
A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlati felhívásban megjelölt
időpontig fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel
teljesítjük.
4. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szerint ……………………………………-vállalkozásnak9 minősül /

szóló

törvény

nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
hatálya alá10.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

___________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

9
mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.
10
A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
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4/A. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT11
a kizáró okok vonatkozásában
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt., mint Ajánlatkérő által
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a
GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása konstrukció
keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új generációs, innovatív
háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül” tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:
I.
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve nem
vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezetet/szervezeteket.
II.
Alulírott ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja alapján nyilatkozom, hogy cégemet12
- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.
Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy13
- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosról14:

11

Közös ajánlattétel esetén, ajánlattevőnként külön-külön szükséges benyújtani.
Megfelelő válasz aláhúzandó!
13
Megfelelő válasz aláhúzandó!
14
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pontja szerint tényleges tulajdonos:
ra) z a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon –
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 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 működtetik, 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
12
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neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________15
III.
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. , mint Ajánlatkérő által
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15
- Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-201500553. azonosítószámú Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein
belül” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás tekintetében vállalkozásunkkal szemben nem állnak
fenn a Kbt.-ben foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem lehet ajánlattevő:
A)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

B)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet (ek)
megnevezése a következő:
cégnév:
székhely:
Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró
feltétel nem áll fenn.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
15
Szükség esetén bővíthető!
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4/B. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT
a kizáró okok vonatkozásában16
Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely:
_________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt., mint Ajánlatkérő által „Eszközbeszerzés adásvételi szerződés
alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I
tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553.
azonosítószámú Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein
belül” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok
vonatkozásában:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben
foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben:
Kbt. 62. § (2) bekezdés:
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős
ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező
személy volt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

16
.A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában.
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6. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző
3 év legjelentősebb szállításairól, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról
Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő / közös ajánlattevő /
alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a Szarvasi Vas-Fémipari
Zrt., mint Ajánlatkérő által „Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok
K+F+I tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új generációs, innovatív
háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam
képviselt szervezet az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szállításokat
teljesítette:

Szerződést kötő
másik fél
(neve, székhelye,
referenciát
igazoló személy
neve,
telefonszáma, email címe)

Teljesítés
ideje
(időtartama
, -tól –ig, év,
hónap, nap
pontosságg
al)

Az
ellenszolgáltat
ás összege
(nettó Ft)

A szerződés az alábbi
szállításra
vonatkozott?
(igen/nem)

(igen/nem)

és helye

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
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Szállítás
tárgya,
megnevezése

A teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt?

_______________________________

Konzorcium vagy
projekttársaság
tagjaként a saját
teljesítés értéke,
vagy az
ellenszolgáltatás
nettó
összegének %-a”
oszloppal

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása

83

7. SZ. MELLÉKLET

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet

cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel

meghatalmazom ____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.:
__________; lakcím: ______________________________), hogy a Szarvasi Vas-Fémipari
Zrt., mint Ajánlatkérő által „Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi VasFémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása
konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új generációs,
innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül” tárgyban készített
ajánlatunkat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

______________________________
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:
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8. SZ. MELLÉKLET

Nyilatkozat üzleti titokról

Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt
nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.,
mint Ajánlatkérő által „Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari
Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása konstrukció
keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553. azonosítószámú Új generációs, innovatív
háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein belül” tárgyban megindított közbeszerzési
eljárás során
1.)Kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz,
amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig

Üzleti titokká nyilvánítás indoka:………………………………………………………

2.) kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.

(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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10. SZ. MELLÉKLET
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai
Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan
beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást17 használták az
egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.
Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény18 hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt,
amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában,
kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett
elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum
létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek
kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása19

Válasz:

Név:

Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid
ismertetése20:

„Eszközbeszerzés adásvételi szerződés
alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére
a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I
tevékenységének a támogatása konstrukció
keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553.
azonosítószámú Új generációs, innovatív
háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt
keretein belül”

17

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a
közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.
18
Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy
Szerződésről szóló hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató,
Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
19
A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni
minden résztvevő beszerző nevét.
20
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Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által az aktához rendelt
hivatkozási szám (adott esetben)21:

[ -]

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:

Válasz:

Név:

[ ]

Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott
esetben:
Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító
szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám
feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.

[ ]
[ ]

Postai cím:

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek22:
Telefon:
E-mail cím:
Internetcím (adott esetben):

[……]
[……]
[……]
[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy
középvállalkozás23?

[] Igen [] Nem

Csak ha a közbeszerzés fenntartott24: A
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
vállalkozás25 vagy védett munkahelyteremtési programok keretében fogja
teljesíteni a szerződést?
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy

[] Igen [] Nem

[…]

21

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

22

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124.,

23

2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege
24
25
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nem haladja meg a 43 millió eurót.
Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.
Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos
aránya?
[….]
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az
érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő
vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepele az elismert gazdasági szereplők hivatalos
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti
(elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen
töltse ki és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó
nyilvántartási vagy igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük,
tüntesse fel:
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat,
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul,
és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért
minősítést26:
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási szempontra kiterjed?
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A.,
B., C. vagy D. szakaszában az esettől
függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy
közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási járulékok és adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül

26
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[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható

a) [……]

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

d) [] Igen [] Nem

e) [] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

beszerezze azt bármely tagország
díjmentesen hozzáférhető nemzeti
adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]

Részvétel formája:

Válasz:

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz
részt a közbeszerzési eljárásban?27

[] Igen [] Nem

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a): [……]
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő
csoportban betöltött szerepét (vezető,
specifikus feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők b): [……]
a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő
csoport tagjai:
c): [……]
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:
Részek

Válasz:

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

[ ]

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:

Válasz:

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

[……];
[……]

Beosztás/milyen minőségben jár el:

[……]

Postai cím:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

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

[……]

27
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Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:

Válasz:

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

[]Igen []Nem

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III.
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által
aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy
műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő
vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket,
akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében
ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben
meghatározott információkat is28.
D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem
veszi igénybe
(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás:

Válasz:

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

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

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és
B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra
(alvállakozói kategóriára) nézve.
III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1.
Bűnszervezetben való részvétel29;

28
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Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

2.
3.
4.
5.
6.

Korrupció30;
Csalás31;
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény32;
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása33;
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái34

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

Válasz:

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

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

Amennyiben igen, kérjük,36 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6.
pontok közül melyik érintett, valamint az
ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:
29

30

31

32

33

34

35
36
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a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]

b) [……]
c) A kizárási időszak hossza [……] és az

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300.,
2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló
egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható
korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1)
bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő)
vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48.
o.)
A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.)
1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti,
bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről
szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1.

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

érintett pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció
pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……]37
Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns
kizárási okok ellenére igazolják
megbízhatóságát38 (Öntisztázás)?

[] Igen [] Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket39:

[……]

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

Adó vagy társadalombiztosítási járulék
fizetése:

Válasz:

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

[] Igen [] Nem

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának
módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
–
Ez a határozat jogerős és
végrehajtható?
–
Kérjük, adja meg az ítélet vagy
a határozat dátumát.

37
38
39
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Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

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

[……]

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

[]

[……]

Kérjük, szükség szerint ismételje.
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e
megtett intézkedések megfelelőségét.

Ítélet esetén, amennyiben
erről közvetlenül rendelkezik,
a kizárási időtartam hossza:
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő
kötelezettségeit oly módon, hogy az
esedékes adókat, társadalombiztosítási
járulékokat és az esetleges kamatokat és
bírságokat megfizette, vagy ezek
megfizetésére kötelezettséget vállalt?
–

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

c2) [ …]

c2) [ …]

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

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

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): 40
[……][……][……]

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS
OKOK

41

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

Válasz:

A gazdasági szereplő tudomása szerint
megszegte-e kötelezettségeit a
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog
terén42?

[] Igen [] Nem

A gazdasági szereplő a következő helyzetek
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy
felszámolási eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy

[] Igen [] Nem

40
41
42
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Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok
ellenére igazolják megbízhatóságát
(Öntisztázás)?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket: [……]

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti
hasonló eljárás következtében bármely
hasonló helyzetben van43, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli,
vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:
–
Kérjük, részletezze:
–
[……]
–
Kérjük, ismertesse az okokat, –
[……]
amelyek miatt mégis képes lesz az
alkalmazandó nemzeti szabályokat
és üzletfolytonossági intézkedéseket
figyelembe véve a szerződés
teljesítésére44.
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos
szakmai kötelességszegést45?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem,
[……]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket: [……]

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

[] Igen [] Nem

[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket: [……]

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
bármilyen összeférhetetlenségről46 a
közbeszerzési eljárásban való részvételéből
fakadóan?
43
44

[] Igen [] Nem

[…]

Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági
szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági
szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
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Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatározásait.
A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.

Ha igen, kérjük, részletezze:

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

[] Igen [] Nem

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

[] Igen [] Nem

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

[] Igen [] Nem
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[…]

[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket: [……]

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

Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

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

[] Igen [] Nem

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

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[……][……][……]47

[……]

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági
szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely
további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont
teljesítése

Válasz:

Megfelel az előírt kiválasztási
szempontoknak:

[] Igen [] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység
47
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Kérjük, szükség szerint ismételje.

Válasz:

végzésére
1) Be van jegyezve a letelepedés helye
szerinti tagállamának vonatkozó szakmai
vagy cégnyilvántartásába48:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy
meghatározott szervezet tagjának kell-e
lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő
letelepedési helye szerinti országban az adott
szolgáltatást nyújthassa?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[…]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]
[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll,
és jelezze, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet

Válasz:

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban előírt
számú pénzügyi évben a következő:
Vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban előírt
számú évben a következő49 ():
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)
árbevétele a szerződés által érintett üzleti
területre vonatkozóan, a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési

[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

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

48

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben
az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

49

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
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dokumentumokban meghatározott módon az
előírt pénzügyi évek tekintetében a
következő:
Vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a területen és a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú évben a
következő50:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

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

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

[……]

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott pénzügyi mutatók51
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti,
hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a
következő(k):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(az előírt mutató azonosítása – x és y52
aránya - és az érték):
[……], [……]53

5) Szakmai felelősségbiztosításának
biztosítási összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

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

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy
pénzügyi követelmények tekintetében,
amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti
a következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a

[……]

50
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(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Pl. az eszközök és a források aránya.
Kérjük, szükség szerint ismételje.

közbeszerzési dokumentumokban
esetlegesen meghatározott vonatkozó
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:

adatai): [……][……][……]

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:
A referencia-időszak folyamán54 a gazdasági
szereplő a meghatározott típusú munkákból
a következőket végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő
elvégzésére és eredményére vonatkozó
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok határozzák meg): […]
Munkák: […...]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]

1b) Csak árubeszerzésre és
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
szerződések esetében:
hirdetmény vagy a közbeszerzési
55
dokumentumok határozzák meg): […]
A referencia-időszak folyamán a gazdasági
szereplő a meghatározott típusokon belül a
Leírás összegek dátumok megrendelők
következő főbb szállításokat végezte, vagy a
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőket56:
2) A gazdasági szereplő a következő
szakembereket vagy műszaki
szervezeteket57 veheti igénybe, különös
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős
szakemberekre vagy szervezetekre:
54
55
56
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[……]

[……]

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.
Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.
Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő
vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában
meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
következő szakembereket vagy műszaki
szervezeteket veheti igénybe a munka
elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség
biztosítása érdekében a következő műszaki
hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi
és kutatási létesítményei a következők:

[……]

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

[……]

5) Összetett leszállítandó termékek vagy
teljesítendő szolgáltatások, vagy –
rendkívüli esetben – különleges célra
szolgáló termékek vagy szolgáltatások
esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi
és kutatási eszközökre és
minőségellenőrzési intézkedéseire
vonatkozó vizsgálatok58 elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményektől függően)
b) Annak vezetői személyzete:

[] Igen [] Nem

a) [……]

b) [……]

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

[……]

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

Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Év, vezetői létszám:
[……],[……],
[……],[……],

58
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A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye
szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

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

[……]

10) A gazdasági szereplő a szerződés
következő részére (azaz százalékára) nézve
kíván esetleg harmadik féllel szerződést
kötni59:

[……]

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a
leszállítandó termékekre vonatkozó
mintákat, leírásokat vagy fényképeket,
amelyeket nem kell hitelességi
tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani
az előírt hitelességi igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert
hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy
hivatalok által kiállított bizonyítványokat,
amelyek műszaki leírásokra vagy
szabványokra való egyértelmű hivatkozással
igazolják a termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg
ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb
bizonyítási eszközök bocsáthatók
rendelkezésre:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

59
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[] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem

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

[] Igen [] Nem

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

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói
szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik
ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia,
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési
szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási rendszerek és
környezetvédelmi vezetési szabványok

Válasz:

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

[] Igen [] Nem

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

[] Igen [] Nem

[……] [……]

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

[……] [……]

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

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az
információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a
102

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség
esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése

Válasz:

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

[….]
[] Igen [] Nem61

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……]62

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
valamelyike elektronikus formában
rendelkezésre áll60, kérjük, hogy mindegyikre
nézve adja meg a következő információkat:
VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti
II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy
egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz63, vagy
b) Legkésőbb 2018. október 18-án64 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő
szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési
dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás
azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

60
61
62
63

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

dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
64
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A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása
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11. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT
A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL

Alulírott …………………………….…….., mint a(z) ……………………………… (érdekelt gazdasági szereplő
megnevezése) …………………………. (székhelye) …………………………. (adószáma) nevében cégjegyzésre
jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője65, Szarvasi Vas-Fémipari Zrt., mint Ajánlatkérő által
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. részére a GINOP-2.1.1-15
- Vállalatok K+F+I tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-201500553. azonosítószámú Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein
belül” megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom,
hogy tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait
__________________ hó ___ napján letöltöttem.

az

Ajánlatkérő

honlapjáról

201_

Érdekelt Gazdasági Szereplő elérhetőségei, adatai:
Az eljárásban illetékes kapcsolattartó személy
neve:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Telefax szám66:
Elektronikus levelezési cím:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

65
66

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
Olyan telefax elérhetőség, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas.
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5. KÖTET
MŰSZAKI LEÍRÁS

Az alábbi eszközök beszerzése Ajánlatkérő részére a GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I
tevékenységének a támogatása konstrukció keretében a GINOP-2.1.1-15-2015-00553.
azonosítószámú Új generációs, innovatív háztartási gép fejlesztése tárgyú projekt keretein
belül:
- 1 db fröccsöntő gép az alábbi legfontosabb műszaki paraméterekkel:
- 350 tonnás záróerővel és minimum 3.700 kN rátartó erővel rendelkezzen;
- teljesen elektromos meghajtás mind a záró, mind a fröccsegység oldalon;
- a gyártócella együttes magassága a padlósíktól a robot legmagasabb pontjáig nem
haladhatja meg a 3650 mm-t;
- a csigaátmérő és csiga hosszának viszonyszáma (L/D) minden csigaátmérő esetén
20;
- 400 Celsius fokon minimum 2.150 bar fröccsnyomás leadására alkalmas;
- a fröccsöntő gép és a hozzá csatlakoztatott robot egymásközti kommunikációja gyári
kiépítésű Can-Bus rendszeren keresztül folyjék;
- a műanyag fröccsöntés és a gyártószerszám magmozgásához szükséges hidraulikus
segédberendezés a gépágy beépített alkatrésze legyen;
- a lineáris teherviselő és megvezetésű csapágyak alkalmazása a mozgó szerszámlap
esetében;
- a fröccsöntő gép legfontosabb tartozékai: robot, futószalag, hűtő rendszer,
alapanyag szárító és felhordó rendszer, szerszám temperáló.

- 2db fröccsöntő gép az alábbi legfontosabb műszaki paraméterekkel:
- 220 tonnás záróerővel és minimum 2.400 kN rátartó erővel rendelkezzen;
- teljesen elektromos meghajtás mind a záró, mind a fröccsegység oldalon;
- a gyártócella együttes magassága a padlósíktól a robot legmagasabb pontjáig nem
haladhatja meg a 3650 mm-t ;
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- a csigaátmérő és csiga hosszának viszonyszáma (L/D) minden csigaátmérő esetén
20;
- 400 Celsius fokon minimum 2.150 bar fröccsnyomás leadására alkalmas;
- a fröccsöntő gép és a hozzá csatlakoztatott robot egymásközti kommunikációja gyári
kiépítésű Can-Bus rendszeren keresztül folyjék;
- a műanyag fröccsöntés és a gyártószerszám magmozgásához szükséges hidraulikus
segédberendezés a gépágy beépített alkatrésze legyen;
- a lineáris teherviselő és megvezetésű csapágyak alkalmazása a mozgó szerszámlap
esetében;
- a fröccsöntő gép legfontosabb tartozékai: robot, futószalag, hűtő rendszer,
alapanyag szárító és felhordó rendszer, szerszám temperáló.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be, és felszerelése, telepítése, szárazjáratása és a használat betanítása valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű, kellően pontos és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre, adott származásra való hivatkozást, a megnevezés kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű, pontos meghatározása érdekében történt. Ajánlatot az ajánlati
dokumentációban előírt minimális műszaki paraméterei tekintetében „azzal egyenértékű
vagy jobb” termékre lehet tenni. A műszaki leírásban az egyenértékűséget megalapozó
minimális követelmények, feltételek külön feltüntetésre kerültek, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező terméket is tartalmazhat az ajánlat. Az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.
Fő CPV-kód: 42642000-8 Szerszámgép fa, csont, parafa, keménygumi vagy kemény műanyag
megmunkálására
Kiegészítő CPV-kód: 42664100-9 Olvasztóberendezés műanyaghoz;
42994200-2 Gépek műanyag megmunkálására.
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