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Tisztelt Gazdasági Szereplő!  
 
A POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G.; 
Adószám: 10248762-2-05), mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. rész 113. §-a alapján közbeszerzési eljárást indított 
gépek, eszközök és immateriális javak beszerzése tárgyában. 
 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban akként rendelkezett, hogy a közbeszerzési dokumentumok 
elektronikus úton, közvetlenül elérhetőek az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számára 
az EKR-ben.  
 
Ajánlatkérő jelen eljárásban sem tárgyalást, sem elektronikus árlejtést nem tart, így az 
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat az ajánlati kötöttséggel terhelt, bírálat alá eső 
ajánlat. Az eljárásban az Ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától 
kötve van.  
 
Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. 
 
Az adásvételi szerződés keretében ellátandó árubeszerzés tárgyait különféle gépek eszközök 
és immateriális javak képezik.  
 
Ajánlatkérő rész-ajánlattételt biztosít 8 részben. 
 
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot a jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő. 
 
A műszaki-szakmai alkalmassági kritériumok és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli 
meg közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
létrehozását. 
Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését nem követelheti Ajánlatkérőtől 
még akkor sem, ha Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az előírt határidő lejáratáig 
visszavonja. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt 
dokumentumokat az EKR-ben küldi meg.  
 
A Kbt. 40. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési beszerzési eljárást a Miniszterelnökség 
által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kell 
lebonyolítani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a 
kommunikáció a Kbt. 41. § alapján történhet postai vagy közvetlen kézbesítés útján, faxon 
vagy elektronikus úton.  
Az írásbeli nyilatkozatokat Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján csak akkor fogadja 
be, ha azt legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látták el vagy a törvény 
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felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus 
dokumentumba foglalták. 
 
Kérjük, hogy olyan kapcsolattartási pontokat (e-mail cím, fax szám) szíveskedjenek megadni, 
amelyet a nap 24 órájában figyelnek, mivel Ajánlatkérő bármikor küldhet, illetve rövid 
határidővel kérhet lényeges információkat/nyilatkozatokat/igazolásokat a jelen közbeszerzési 
eljárással összefüggésben. 
 
A dokumentációval célunk, hogy segítséget nyújtsunk a Kbt. előírásainak, valamint a 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat 
elkészítéséhez, összeállításához. Az alábbiakban az ajánlatkérő az ajánlat összeállítása 
kapcsán ad meg alapvető információkat azzal, hogy a Kbt. és az eljárásban releváns 
végrehajtási rendeletek, egyéb jogszabályok ismerete elvárás az ajánlattevők felé.  
 
Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően szíveskedjen figyelmesen áttanulmányozni 
a jelen dokumentációban foglaltakat, illetve elolvasni a Kbt. és vonatkozó jogszabályok 
hivatkozott jogszabályhelyeit. Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a 
Kbt-ben foglaltakkal összhangban kérjük kitölteni.  
 
Kérjük, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározottak szerint készítsék el és nyújtsák be, illetve bizonytalanság esetén éljenek a 
közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás lehetőségével, ne 
bocsátkozzanak találgatásokba. 
 
Kiegészítő tájékoztatást elektronikusan az EKR-ben lehet kérni. A kiegészítő tájékoztatás 
során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során 
figyelembe kell venni. 
 
Amennyiben Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében az általa előírt gépek vagy 
eszközök műszaki paramétereit pontosítja, kiegészíti vagy kismértékben módosítja, továbbá a 
dokumentáción belüli, illetve a felhívás és a dokumentáció közötti esetleges ellentmondást 
feloldja, úgy az nem minősül a közbeszerzésidokumentáció vagy közbeszerzési dokumentum 
közbeszerzési jogi módosításának. 
 
A dokumentáción belüli ellentmondás feloldására Ajánlatkérő nyilatkozata az irányadó, 
amely nem minősül a jelen közbeszerzési dokumentáció módosításának. Az ajánlat 
előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, az ajánlat tételéhez szükséges információk 
megszerzésével, továbbá a hiánypótlás, felvilágosítás, indokolás teljesítésével kapcsolatos 
mulasztás ajánlattevő terhére esik. 
 
A felhívásban, a közbeszerzési dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt 
feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. alapján érvénytelennek minősülhet. Az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó. 
 
A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatók és nem publikálhatók. 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy érdeklődésével megtisztelte a jelen közbeszerzési 
eljárásunkat.  
     Tisztelettel: 
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       Bíráló Bizottság 

I. Általános útmutató 

 

1. Alkalmazott jogszabályok 

Ajánlatkérő ezúton is felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás 
során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatályos 
szabályait alkalmazza.  

Ajánlattevők figyelmébe ajánljuk továbbá  
 
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2011. (X. 30.) Korm. 
rendeletet,  

- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) 
Kormányrendelet 

- Tényleges tulajdonos fogalma a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) és d) alpontja 
szerint: 
38. tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a 

tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon 

tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet felett, 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, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 

rendelkezik, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár, 

 
2. A nyertes ajánlattevővel vagy ajánlattevőkkel megkötendő adásvételi 

szerződésről  
Ajánlatkérő a beszerzendő gépeket és eszközöket csoportosította és annak érdekében, hogy a 
gazdasági szereplők között a valódi versenyt megteremtse, minél több rész-ajánlattételi 
lehetőséget biztosított. 
Ajánlatkérő részenként, az egyes részek nyertes ajánlattevőivel köt szerződést. Nyertes 
ajánlattevő az az ajánlattevő lesz, amelyik az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtja be. 
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A teljesítés részleteit a jelen közbeszerzési dokumentációban megtalálható szerződéstervezet 
tartalmazza, amelynek kérjük figyelmes áttanulmányozását. 

 

3. Alkalmasság igazolása és alvállalkozókra vonatkozó szabályok 

 
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolására bevonni kívánt szervezet vonatkozásában felhívja 
ajánlattevő figyelmét a Kbt. alábbi jogszabályhelyeire: 

 

Kbt. 3. § 2. pontja szerint az alvállalkozó:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által 
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját,  
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;  
 
A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles 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 arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 
hatálya alatt. 

 

Kbt. 65. § 
(6) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre 

jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen 
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 

(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. 

(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. 

(9) Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok 
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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 olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját 
kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,illetve 
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 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. A (7) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más 
szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a 
szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a 
teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 

(10) Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint 
árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembehelyezési művelet 
esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az 
ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben 
az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek 
igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti 
alvállalkozó. 

(11) Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az 
adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti 
bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az 
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - 
megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § 
szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló 
adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 
 
Kbt. 67. §: 

(1) A gazdasági szereplő ajánlatában vagy - több szakaszból álló eljárás esetén - 
részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése 
szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 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. Az ajánlatkérő a 
közbeszerzési dokumentumokban köteles arra vonatkozó iránymutatást adni, hogy az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni. 
A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint 
benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése 
szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló 
nyilatkozatot. 

(3) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre 
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jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban - vagy több 
szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az 
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági 
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia 
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

(4) Az ajánlatban - vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben 
- be kell nyújtani az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az 
adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § 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. 
 
Kbt. 138. § 

(1) A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 
illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet 
létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a 
nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 
kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: 
projekttársaság) kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés 
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a 
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

(2) Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt 
vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak 
megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 
eseteit is), ha 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. 

(3) Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, 
csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 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. 

(4) Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember 
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait 
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás 
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olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe 
vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 
jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az 
ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett 
minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül 
bemutatásra. 
 
 
Kbt. 139. § 

(1) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben 
változhat meg: 

a) ha a 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű 
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága 
érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi 
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy 

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, 
egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, 
vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként 
működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - 
nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti 
egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó 
fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; 
ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok 
hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének 
alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági 
követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza. 

(2) Az ajánlattevőként szerződő fél személye az (1) bekezdésben foglalt eseteken kívül csak 
új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására 
a 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Az ajánlatkérőként szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat e 
törvény alkalmazásának megkerülésére. 
 

Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontjai szerinti 
nyilatkozatát, amelyben megjelöli 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. Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez nem kíván alvállalkozót 
bevonni, úgy az alvállalkozóra vonatkozó nyilatkozat nemleges tartalommal is 
benyújtandó. 
Alkalmasság igazolására bevont (kapacitást biztosító) szervezet esetén ajánlattevő 
köteles nyilatkozni a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján kapacitást biztosító szervezet 
bevonásáról az EKR-ben erre a célra rendszeresített űrlapon. A nyilatkozat nemleges 
tartalommal is benyújtandó. 
 
Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén csatolandó az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) 
bekezdés szerinti okirat. 
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4. Kiegészítő tájékoztatás 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kapcsán felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. alábbi 

jogszabályhelyeire:  
 

 

 

Kbt. 56. §  
(1) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást 
kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 
(2) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb 
négy nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal, a 
közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt 
legkésőbb négy nappal kell megadni. 
(3) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt 
megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik 
napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező 
megadnia. 
(4) Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, 
vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 
52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni. 
 (5) A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell 
küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az 
ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem 
hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy 
részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás 
megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette 
fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 

 
5. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés 

 
Ajánlatkérő a hiánypótlás és felvilágosítás kérés kapcsán felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 

alábbi jogszabályhelyeire:  
 
Kbt. 71. §  

(1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos 
feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban vagy részvételi 
jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának 
tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérni. 

(2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a 
többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá 
a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 

(3) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
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megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás 
során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) 
bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet. 

(4) Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 
alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan 
alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, 
korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő 
előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő 
kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a 
kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 

(5) Amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy 
felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt 
- határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan 
hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

(6) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást 
elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a 
részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást 
megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott 
korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás 
során már nem pótolható. 

(7) Az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan 
felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében 
szükséges. 

(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 

kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés 
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy 
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét 
és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendetnem befolyásolja. 

(9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért 
szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt esetben és csak 
úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns 
körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a 
hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező 
személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt 
szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt 
szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 
76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a 
felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt 
dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már 
bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon 
feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a 
felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi 
figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az 
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ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden 
ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a 
felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma 
között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor 
kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.  

(10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek 
megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt 
határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt 
(példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

(11) Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak 
javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket 
vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba 
javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni 
kell. 
 
Kbt. 72. §  
(1) 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 összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe 
vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 
(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 
gazdaságosságára, 
b) a választott műszaki megoldásra, 
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 
e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek 
való megfelelésre, vagy 
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 
vonatkozik. 
(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság 
kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű 
értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó 
minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy 
megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 
megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a 
közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy 
költséggel teljesíthető. 
(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz 
aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat 
megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően 
alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. 
(5) Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az 
ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati 
elemeket megalapozó adatokat. 
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(6) Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel 
kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem 
tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból 
érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon 
keresztül - az Európai Bizottságot. 
(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, 
ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt 
kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, 
ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás 
teljesíthető. 
 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján csak egy 
alkalommal rendel el újabb hiánypótlástha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 
 
6. Üzleti titok, iratbetekintés 

 
Ajánlatkérő az üzleti titok és az iratbetekintés kapcsán felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 
alábbi jogszabályhelyeire:  
 
Kbt. 44. § 
(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy 
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített 
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben 
az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
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meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján 
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési 
szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjáulszolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá 
nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása 
során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében 
köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 
benyújtására. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az EKR –ben az üzleti titok kezelésére külön funkciót 
biztosít a rendszer. 
 
Kbt. 45. § 
(1) Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy 
részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy 
más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének - ideértve a hiánypótlást, 
felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe 
betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles 
megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését 
követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági 
szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges 
mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi 
jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. 
(2) Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének 
megküldését követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az a 
tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről, valamint tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és 
innovációs partnerség esetén az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások és párbeszéd menetéről 
a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő 
üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. 
 
 
7. Ajánlatok bírálata, az eljárás eredménye 

 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és az eljárás eredmény kapcsán felhívja ajánlattevő 
figyelmét a Kbt. alábbi jogszabályhelyeire:  
 
Kbt. 69. §  
(1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell 
vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az 
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ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb 
tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 
71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés 
szerint elérhető adatbázisok adatait is. 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az 
értékelési szempontok szerint értékeli. 
(4) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 
megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, 
valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, 
részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti 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. 
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha 
az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának 
figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az 
ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes 
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 
(6) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4) 
bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt 
követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások 
benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második 
legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta 
az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha 
az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az 
ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 
(7) Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata során alapos 
kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára 
vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy 
részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 
(8) Ha ajánlatkérő él azzal a lehetőséggel, hogy a több szakaszból álló eljárás részvételi 
szakaszában meghatározza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, és az 
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adott közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtottak be, 
az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a (4) bekezdés szerinti 
igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével 
megállapítani. 
(9) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, 
hogy bizonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása és a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
alapján az ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. Az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása és a 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumok tekintetében figyelembe vett értékek teljesülése esetén az ajánlat vagy 
részvételi jelentkezés akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek a korábbi 
nyilatkozatban feltüntetett adatoktól. Az igazolások utólagos benyújtásakor igazolt, adott 
esetben a korábbi nyilatkozat szerinti értékeket meghaladó adatok azonban már nem 
változtatják meg az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők rangsorát. 
(10) A Kormány rendeletben határozza meg, hogy az ajánlatkérő milyen igazolási módokat 
köteles elfogadni, illetve milyen dokumentumok benyújtását írhatja elő az alkalmasság és a 
kizáró okok körében. 
(11) Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely 
tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas 
adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat 
az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén 
az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának 
benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a 
külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának 
kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-
Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik. 
(12) Az alkalmassági követelmények tekintetében a gazdasági, valamint szakmai kamara a 
tagjai tevékenységi körében - a külön jogszabályban részletesen szabályozott - minősített 
ajánlattevői jegyzéket hozhat létre. A minősített ajánlattevői jegyzéket a Közbeszerzési 
Hatóságnál nyilvántartásba kell venni, a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzi, hogy a jegyzékbe 
vétel feltételei az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelnek. 
(13) Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben benyújtott igazolás, 
nyilatkozat tartalmának ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, 
hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet három 
munkanapon belül köteles az információt megadni. 
(14) Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése 
céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes 
személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, 
szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait 
kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban 
foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás 
is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt 
nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet. 
 
Kbt. 114. § (2) bekezdés: 
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által 
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második 
Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
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az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes 
adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint 
ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő 
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást 
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, 
valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, 
a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia. 
 
Kbt. 70. §  
(1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az 
ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok 
mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az 
eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás indításának lehetőségével a 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlatkérő a 69. §-
tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás 
eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) 
bekezdés e) pontján alapul. 

(2) Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az 
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása 
alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő 
további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az 
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az 
ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem 
tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 
részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

 
Kbt. 73. §  
(1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban 
felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a 
követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
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ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit; 

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt 

az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 

ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre 

jelentkező ajánlatot tesz. 
(4) Az (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. 

(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti 
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (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 (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátotta rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, 

amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog 
nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. 
 
Kbt. 74. §  
(1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást 

nyújtani [2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve az Uniós 

Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni. 
 
Kbt. 79. §  
(1) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az 
eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, 
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének 
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érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek 
részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 
három munkanapon belül. 

(2) Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor 
külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az 
ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi 
jelentkezések elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli 
összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező 
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

(3) Az összegezést az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzési eljárás 
ellenőrzésére feljogosított más szervezet vagy a Gazdasági Versenyhivatal kérésére meg kell 
küldeni. Az Európai Bizottság részére a közbeszerzésekért felelős miniszteren keresztül kell 
az összegezést megküldeni. 

(4) Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől 
számított huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlattételi 
határidő lejártáig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről 
szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az 
eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az 
eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) 
jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ha a módosítás során az 
ajánlatkérő a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről szóló tájékoztatást visszavonja, új 
ajánlattételi határidő kitűzésével jogosult a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást 
küldeni Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton 
haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 
(5) Az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt 
bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló 
elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli 
összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz eredményének 
megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek, 
illetve részvételre jelentkezőnek. 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján akként rendelkezik, hogy a bírálatnak az 
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul 
alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő 
ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az 
értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati 
cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. 
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett 
a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az 
ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja ily 
módon igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a 
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás 
elérhetősége. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetében a releváns információ, igazolás 
magyar nyelvű fordítását az ajánlatban csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 
hogy a magyarországi nyilvántartások közül kizárólag a hatósági, valamint a külön 
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jogszabályban nevesített nyilvántartások tekinthetőek az alkalmasság igazolására 
megfelelőnek. 
 
8. Értékelési szempontok 

 
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány minden rész esetén 

1.) 12 hónapos kötelező jótállás időtartama felüli többletjótállás megajánlása (min. 0 
hónap, legfeljebb 12 hónap) – Súlyszám 10 

 
2.) Nettó ajánlati ár/Súlyszám: 90 

 
3.) Jótállási idő alatt jelentkező hiba esetén kedvezőbb rendelkezésre állási idő órában (8-48 

óra)  Súlyszám: 10 
 
 

A nettó ajánlati ár: 
 
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő kapja a legmagasabb pontszámot.  
 
A nettó ajánlati árat forint összegben kell megajánlani, egész számban kifejezve. 
 
Többletjótállás mértéke 
 
Ajánlattevő az ajánlatában meg kell határoznia hónapokban megadva, hogy az egyes gépekre, 
eszközökre mekkora többletjótállás vonatkozik.  
 
A minél több hónapot megajánlott Ajánlattevő kapja a több pontot. Ajánlattevő az előírt 
kötelező 12 hónapos jótálláson felül min. 0 hónap, max. 12 hónapot köteles vállalni.  
 
A jótállás a szerződésszerű teljesítést követő naptól kezdődik.  
 
A 12 hónapnál több többletjótállási időt megajánló Ajánlattevőnek is a maximális 100 
pontszám jár. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által maximálisan 
meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemnél is kedvezőbb megajánlást tesz, úgy akkor is 
csak a maximális 100 pont jár a részére, azaz 100 ponton felüli többletpontszám nem jár. 
Azaz az értékelés módszerénél megadott képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként 
meghatározott értéket helyettesíti be Ajánlatkérő, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 
ezen értéknél kedvezőbb. A legkedvezőtlenebb megajánlás esetén a minimális, a 
legkedvezőbb megajánlás esetében pedig a maximális pontszám kerül kiosztásra. Csak egész 
számban kifejezett hónap megajánlás tehető. 
 
Jótállási idő alatt jelentkező hiba esetén kedvezőbb rendelkezésre állási idő 

Ajánlattevő az ajánlatában meg kell határoznia órákban megadva, hogy az egyes gépekre, 

eszközökre a jótállási idő alatt jelentkező hiba esetén mekkora rendelkezésre állási 

vonatkozik. 
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A legalacsonyabb időt megajánló ajánlattevő kapja a legmagasabb pontszámot. 

1) Az értékelés módszere:  

Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési 
pontszámot.  
 
A többi ajánlat pontszáma az (nettó ajánlati ár és jótállási idő alatt jelentkező hiba esetén 
kedvezőbb rendelkezésre állási idő) szempont esetében fordított arányosítás módszerével, 
míg a (többletjótállás) a szempont esetében az egyenes arányosítás módszerével (a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2016. évi 147. számában, 2016. 
december 21-én jelent meg) kerül meghatározásra. A rész-szempontokra kapott pontszámokat 
szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az 
elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő értékelési szempontot tartalmazó ajánlatot adó a nyertes. Minden egyes 
részszempontra adható pontszám: 0-100 pont. 
 

A módszer meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszámok 
megadásra kerülnek az alábbiak: 

Abban az esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezőbb: 
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max – P min) + P min 
 
Abban az esetben, ha a magasabb érték a kedvezőbb: 
P = (A vizsgált  / A legjobb) * (P max – P min) + P min 
 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

Közös ajánlattétel 

Ajánlatkérő a közös ajánlattétel esetére felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. alábbi 

jogszabályhelyeire:  
 
 
Kbt. 35. §  
(1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi 
jelentkezést. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
(2a) Az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a 
(2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie 
arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági 
szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 



Közbeszerzési dokumentáció  
 „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer 

modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

21. oldal 

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett 
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők megjelölését. 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a 
felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 
felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös 
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] 
esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. 

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők 
személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 

(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó 
szervezet alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés teljesítése érdekében indokolt, a nyertes ajánlattevő(k)től megkövetelheti azt. Az 
eljárást megindító felhívásnak a gazdálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérői 
elvárást egyértelműen rögzítenie kell. 

(9) Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli 
gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság), a közbeszerzési dokumentumokban 
köteles megadni a létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, 
amelyek kizárólag a jogi formára, a jegyzett tőke minimális - a szerződés értékével arányosan 
meghatározott - összegére, a gazdálkodó szervezet tevékenységi körére, valamint 
tevékenységének ellenőrzésére vonatkozhatnak. 

 
Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös ajánlattevő által aláírt 
szándéknyilatkozatot, vagy a megkötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a 
felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, továbbá közös ajánlattevőknek 
nyilatkozniuk kell arról, hogy a közös nyertességük esetén a szerződésben vállalt 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A 
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-
ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 
vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 
 
9. Vételár 

Ajánlattevő köteles az ajánlatában a felolvasólapon az adott eszközökre, gépekre – 
értelemszerűen részenként - árajánlatot tenni és azt a felolvasólapon szerepeltetni. 
Ajánlattevőnek ugyanakkor be kell csatolnia az ajánlat részeként az adott közbeszerzési 
részre vonatkozó „kalkulációs adatlapot” is kitöltve.  
 
A kalkulációs adatlapon és a felolvasólapon szereplő áraknak egyezniük kell, eltérés 
vagy számítási hiba esetén a kalkulációs adatlapon szereplő megajánlás az irányadó. 
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Ajánlattevő csak forintban (HUF) tehet ajánlatot, egész számra kerekítve, tört szám nem 
szerepelhet a felolvasólapon megjelenő árban, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.  

Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a 
szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat a 
felolvasólapon és a kalkulációs adatlapon is nettó HUF értékben kéri megadni az ÁFA 
különálló feltüntetésével. 

A vételár a szerződés teljesítése során semmilyen jogcímen nem emelhető és tartalmaznia kell 
valamennyi járulékos költséget. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a szerződéstervezet 
tartalmaz részletes előírásokat. 
 
Ajánlatkérő kéri a „kalkulációs adatlapot” beárazni és megpályázott részenként az 
ajánlathoz csatolni. Amennyiben Ajánlattevő az adott rész esetében kalkulációs 
adatlapot (árazott költségvetést) nem csatol, vagy abból az ajánlati ár nem állapítható 
meg, úgy ajánlata az adott rész tekintetében érvénytelen. 
 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a kalkulációs adatlap táblázataiban a sorok 
sorrendjén, a feltüntetett darabszámon egyéb műszaki adaton, paraméteren, funkción 
vagy más megadott adaton  változtatni nem lehet, tilos az egyes tételekhez tartozó 
mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni. Ellenkező esetben az 
ajánlat érvénytelen lesz. 
 
 
10. Egyenértékűség és egyenértékű termék megajánlása  

 
Ajánlatkérő a beszerzendő gépek és eszközök műszaki meghatározása kapcsán – mind az 
eszköz, mind az anyagok esetén - kerülte a konkrét gyártmányra, típusra való hivatkozást. A 
műszaki leírásban azok a paraméterek szerepelnek, amelyeknek a beszerzendő eszköznek, 
gépnek meg kell felelnie annak érdekében, hogy funkciójukat az Ajánlatkérő termelése során 
elláthassák. A kalkulációs adatlapon valamennyi műszaki paraméter szerepel, amely az adott 
eszközt jellemzi.  
 
Ajánlatkérő így a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
beszerzendő gépek és eszközök teljesítmény-és funkcionális követelményeit adta meg. 
 
  
 
Ajánlatkérő minden olyan terméket elfogad, amely a műszaki leírásban meghatározott 
paramétereknek megfelel. Az egyenértékűséget a gép minden egyes paraméterénél külön-
külön vizsgálja Ajánlatkérő.. 
 
A fentiekre figyelemmel ajánlattevő köteles az ajánlatában a kalkulációs adatlapon 
minden rész esetében az általa szállítandó terméket típus vagy gyártmány szerint, 
beazonosíthatóan megnevezni.  
Ajánlattevő köteles az ajánlatában benyújtani minden rész esetén minden termék 
vonatkozásában a szállítandó (megajánlott) termék műszaki adatlapját/gyártmánylapját 
vagy magyar nyelvű műszaki leírását olyan részletességgel, amelyből megállapítható az, 
hogy a szállítandó termék megfelel az Ajánlatkérő által előírt paramétereknek és 
funkcióknak. 
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A Kbt. 3. § 30. pont alapján műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás 
olyan meghatározó műszaki paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több 
létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti.  
A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 46. § (5) bekezdése alapján nem nyilvánítható érvénytelennek az 
ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a 
műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő 
eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a 
közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. 
 
Amennyiben a dokumentáció műszaki leírása (termékeket meghatározó leírása, kalkulációs 
adatlapja) mégis meghatározott ajánlásra, illetve gyártmányra, bizonyos eredetű vagy típusú 
dologra hivatkozna, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni 
kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban 
rögzítetteknél jobb megoldást (terméket) is. A szabványra, műszaki engedélyre, műszaki 
előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással meghatározott minőségi követelmények 
tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz. 
 
Az ajánlatkérő az egyenértékűség igazolása körében szükség szerint a dokumentációban, 
illetve a feltételek fennállása esetén kiegészítő tájékoztatás útján határozza meg azon 
minimális elvárást, legfontosabb jellemzőket, amelyeket az egyenértékűség vizsgálata 
körében ellenőriz. Ez utóbbi meghatározás nem minősül a közbeszerzési dokumentáció 
közbeszerzési jogi értelemben vett módosításának. 
Kérjük, hogy amennyiben ajánlattevő nem biztos abban, hogy az általa megajánlandó 
termék megfelel az Ajánlatkérő által előírt paramétereknek vagy kétség merül fel annak 
vonatkozásában, úgy szíveskedjen a kiegészítő tájékoztatás intézményével élni. 
 
Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevő szíves figyelmét arra, hogy az ajánlat 
benyújtását követően a megajánlott termékek köre már nem módosítható, illetve ha az 
ajánlattevő az eredeti ajánlatában nem jelöli meg egyenértékű terméket, utólag arra 
már nincs lehetősége (szakmai ajánlat). Amennyiben az ajánlattevő az eljárás későbbi 
szakaszában (akár hiánypótlás vagy felvilágosítás kérésre adott válasz, stb.) ezt mégis 
megteszi, úgy ajánlata minden további vizsgálat nélkül érvénytelenné válik! 
 

 

 

11. Aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás, változásbejegyzés, 
cégkivonat 

 
Az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az 
aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia 
kell a nyilatkozat(ok) aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 
(1) bekezdés szerinti aláírásmintát eredeti vagy egyszerű másolatban. 
 
Ha a cégjegyzésre jogosult(ak) helyett meghatalmazott ír alá bármely dokumentumot, 
nyilatkozatot az ajánlatban, úgy a meghatalmazott aláírás-képének ellenőrizhetősége 



Közbeszerzési dokumentáció  
 „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer 

modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

24. oldal 

érdekében, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. tv. 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazástis az ajánlathoz csatolni kell. 

 
Az ajánlatban minden nyilatkozatot cégszerűen alá kell írni az erre jogosult(ak)nak vagy 
olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
meghatalmazást kaptak 

 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban az EKR-ben erre a célra 
rendszeresített űrlapon, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; az 
nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni. 
 
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás [=ún.„e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” 
elnevezésű dokumentum  
Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. 
 
Az ajánlattevő vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 120 
napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát is tartalmaznia kell az ajánlatnak. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs szolgálat honlapján 
ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 120 napnál nem 
régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az 
ajánlatban nem szükséges. 
 
 
12. Részekre történő ajánlattétel: 
Ajánlatkérő a felhívás 4.) pontjában meghatározta azokat a részeket, amelyekre ajánlatot lehet 
tenni.  

Ajánlatkérő biztosítja a valamennyi részre történő ajánlattételt. 
Az adott részre csak akkor érvényes az ajánlat, ha annak minden elemére ad ajánlatot az 
ajánlattevő.  
Ha a részen belül valamely termékre/árura/tételre az ajánlattevő nem ad meg ajánlati árat a 
kalkulációs adatlapon, akkor az ajánlata az adott rész tekintetében érvénytelen! 

Az ajánlatkérő az egyes részek tekintetében külön-külön hirdeti meg az ajánlattevők közötti 
sorrendet az értékelési szempontok alapján, azaz minden egyes rész tekintetében külön kerül 
meghatározásra a nyertes ajánlattevő, akivel az ajánlatkérő szerződést köt. Amennyiben 
valamely részre nem érkezik érvényes ajánlat, úgy az eljárás annak a résznek a tekintetében 
érvénytelen lesz. 

 

13. Felelősség a nyilatkozatok és igazolások valóságtartalmáért 
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25. oldal 

Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok, dokumentumok tartalmának valódiságáért. Ajánlatkérő ez 
utóbbiak kapcsán felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. alábbi jogszabályhelyeire:  
 

Kbt. 62. § (1) bekezdés  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
 
Kbt. 67. § (7) bekezdés: 

Az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az 
eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről 
való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési 
Hatóságot az (1) bekezdés i)és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról. 
 
 
14. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás: 

Az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi elérhetőségeken:  
 
 
Az érintett hatóságok központi elérhetőségei: 
 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 

 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
Postacím: 1539 Budapest, Pf: 675 
Telefon: +36 1 224 9100 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

http://www.antsz.hu/
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26. oldal 

 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 
Székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
Tel.: +36-1- 299-9090 
Fax: +36-1- 299-9093 
Honlap: www.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 
E-mail: hivatal@mbfh.hu 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 
Telefonszám:06-1-795-1400 
Telefax: 06-1-795-0716 
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.  
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  
Tel.: +36-1-303-9300  
Fax: +36-1-210-4255 
Honlap: www.munka.hu 
 
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az 
alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei 
Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 
Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap 
„Elérhetőségek” Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és 
tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az 
érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatosjogaik gyakorlásában, kötelezettségeik 
teljesítésében. 
 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága továbbra is 
működteti központi munkavédelmi információs rendszerét, az ingyenesen hívható zöld 
számon: 

 
Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek 
Tel.: 06-80/204-292 
és információs elektronikus postacímén: 
E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 

 
 

15. Árfolyamok 

http://www.ommf.gov.hu/
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.mbfh.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.munka.hu/
http://www.ommf.gov.hu/index.php
mailto:munkaved-info@ommf.gov.hu
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Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum 
követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az Ajánlatkérő 
a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes hivatalos 
deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország 
központi bankja által jegyzett, az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes 
árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra. Árbevétel tekintetében az érintett 
év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a 
teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 
 
16. Ajánlatbenyújtása  

Ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a jelen dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az 
előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok, igazolások becsatolásával kell 
ajánlatát benyújtania. Ajánlattevő kötelezettségét képezi a dokumentációban foglalt 
valamennyi szakmai előírás, követelmény betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatás-kérésre adott Ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 
 
17. Az ajánlatok felbontása 

Az ajánlatok bontását, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. § 
rendelkezéseire, az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi 
meg. 

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A 
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás 
időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat 
az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan 
azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

Részben elektronikusan benyújtott ajánlat bontását a (4) bekezdésben foglaltak szerint az 
EKR végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben köteles az ajánlat EKR-en kívül 
beérkező részeit – külön bontás tartása nélkül – a megfelelő ajánlathoz társítani és azt 
dokumentálni. Fizikai modell benyújtása esetén azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és 
annak az EKR-be az eljárás iratai közötti feltöltésével kell az ajánlatkérőnek dokumentálnia. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat (tárgyalásos eljárásban végleges ajánlat) esetében az 
ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét, 
amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette. 

Ahol a Kbt. az ajánlattételi határidő rövidítésére ad lehetőséget arra tekintettel, hogy az 
ajánlatok elektronikus úton is benyújthatóak [Kbt. 81. § (7) bekezdés, 84. § (4) bekezdés, 123. 
§ (2) bekezdés], az ajánlatkérő nem élhet a rövidítés lehetőségével abban az esetben, ha az 
ajánlatok csak részben nyújthatóak be elektronikusan. 

 

18. Az ajánlat nyelve, formai hibája 
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a) Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 

fordítását is elfogadja. Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi 
dokumentumával együtt - magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és 
a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok 
alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról magyar fordítást 
kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI. 26.) MT-rendelet szerinti hiteles fordítás nem 
előírás), apostille hitelesítés nélkül. A magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan 
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, 
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi 
fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.  

 
b) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy a dokumentációban 

előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.  
 

 
 
 
 
19. Főbb tartalmi elvárások 

a) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlatkérő által a felhívásban és a dokumentációban 
előírt igazolásokat és nyilatkozatokat.  
 

b) Ajánlott igazolás és nyilatkozatminták a jelen dokumentációban szereplő 
„Mintanyomtatványok” cím alatt megjelölt mintanyomtatványok, valamint az EKR-ben 
megtalálható, kötelezően kitöltendő űrlapok. 

 
c) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § 

(5) bekezdésében meghatározott információk (ajánlattevő neve, székhelye). A 
Felolvasólapot az Ajánlattevőnek az EKR-ben szereplő űrlapon kell az ajánlat részeként 
benyújtania. 
 

d) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen 
az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66. § 
(2) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR-ben erre a célra rendszeresített űrlapon kell 
kitölteni. 

 
20. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton meg-
tett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények, képviselet elektronikus úton 
megtett nyilatkozatok esetében 

10. § (1) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a doku-
mentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amen-
nyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendel-
kezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben 
az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén 
nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú el-
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29. oldal 

ektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a (4) bekezdésben 
foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

(2) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján 
kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az 
EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az 
adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy ré-
szvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkoza-
tot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül 
kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. 

(3) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír 
alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, 
ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus 
úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fok-
ozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hite-
lesítéssel. 

(4) Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja 
elő, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 
alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilat-
kozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

(5) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megkül-
dését írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is 
érteni kell. 

11. § (1) Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 
űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap 
formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

(2) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, 
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles 
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az 
előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve 
jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az 
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonat-
kozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

(3) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, 
illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszer-
zési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, 
ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és 
megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum 
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tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az 
érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 
figyelemmel kell eljárni. 

(4) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

(5) Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását 
írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás 
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

(6) Az előzetes tájékoztatóval meghirdetett közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő az 
eljárásban való részvételre vonatkozó szándéknyilatkozatát az EKR-ben teszi meg. 

(7) Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biz-
tosít, az ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létre-
hozni. 

12. § (1) Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR – vala-
mint ahol e rendelet lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul 
automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének 
ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 

(2) Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása 
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet 
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-
ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik 
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-
e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelmé-
nyeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési el-
járásban való felhasználás céljára állították ki. 

13. § (1) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet 
vagy – az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő 
esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben 
az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges 
hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e 
vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának 
kell tekinteni. 

(2) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők 
vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági 
szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági 
szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a 
szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetem-
leges felelősségét. 

(3) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó 
okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy ré-
szvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az 
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EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 
vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 

(4) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn 
kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségválla-
lást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet ré-
széről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni 
kell – az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet 
képviseletében eljárhat. 

 
 

II. Szerződéstervezet 
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
(TERVEZET) 

 
amely létrejött egyrészről 

 
POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 

(székhely: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G.) 
adószám: …………… 

törzsszám: ……………… 
bankszámlaszám: …………………. 

képviseli: …………………..,) 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő)  

 
másrészről 

……………………………. 
(székhely:……….. 

cégjegyzékszám: …. 
adószám: ………. 

statisztikai számjel: … 
bankszámlaszám: … (… Bank) 

képviseli: …. ,) 
mint eladó (továbbiakban: Eladó) 

(a továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: szerződő Felek) között, alulírott helyen és időben, 
az alábbi feltételekkel: 

I. Előzmény 
 
1. Vevő a Kbt. 113. §-a alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az „Különféle 

PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási 
rendszer modu-lok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” 
tárgyában.  
 

2. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a …………….rész/részek (Nyertes ajánlat 
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függvényében) tekintetében az Eladó lett.  
 

3. A jelen adásvételi szerződés az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentáció, 
az egyéb közbeszerzési dokumentumok, illetve Eladó nyertes ajánlata alapján kerül 
megkötésre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
alapján azzal, hogy ez utóbbi dokumentumok a jelen szerződésnek akkor is 
elválaszthatatlan részét képezik, ha azok fizikailag nincsenek is a jelen szerződéshez 
csatolva. 

 
 
 
 
 

II. Az adásvétel tárgya, mennyisége, minősége 
 

1. A jelen szerződés tárgyát az 1. sz. mellékleteként csatolt – a közbeszerzési eljárás során 
megismert közbeszerzési dokumentációban a ………….rész tekintetében (Nyertes ajánlat 

függvényében) megadott szállítandó „kalkulációs adatlapon” meghatározott mennyiségű, 
minőségű és márkájú, továbbá típusú gép(ek)/eszköz(ök) (a továbbiakban: termékek) 
képezik. 
 

2. Eladó vállalja, hogy (Valamennyi rész tekintetében, nyertes ajánlat függvényében) a jelen 
szerződésben foglaltak szerint az általa szállítandó termékeket leszállítja a Vevő által 
meghatározott teljesítési helyre (3580 Tiszaújváros Tisza út 2/G. 1136/1 hrsz. valamint 
3580 Tiszaújváros Huszár Andor út 8. 2308/25 hrsz.).  

 

3. Eladó vállalja az általa szállítandó termékek vonatkozásában (Valamennyi rész 

tekintetében, - kivéve 4 .rész külön előírás szerint- nyertes ajánlat függvényében) azok 
beüzemelését is a leszállításkor. A beüzemelésbe a Vevő által kijelölt személyek ( 3 fő) 
betanítása is értendő 2 órában. Eladó az általa (vagy alvállalkozói által) alkalmazott 
bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor 
érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi 
szabályokat. Azon termékek esetén, amelyek vonatkozásában az releváns, a termékeket 
hitelesíttetni kell. 
 

4. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy kizárólag új termékeket szállít, amelyek megfelelnek a 
termékekre vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak, szabványoknak. A 
termékeknek (ideértve valamennyi megajánlott részegységet, tartozékot, kiegészítést) CE 
minősítéssel kell rendelkeznie.   

 
5. Eladó kijelenti továbbá, hogy az általa szállítandó valamennyi termék vonatkozásában 

rendelkezik a gyártáshoz és/vagy forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel. 

6. Eladónak az ajánlatában (kalkulációs adatlapon) megadott gyártó, megajánlott termékét 
kell szállítania a teljesítés során. 
 

7. Az Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített termékskálán a 
szerződés időbeli hatálya alatt nem változtat, kivéve, ha egy adott termék gyártása vagy 
magyarországi forgalmazása megszűnik. 
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8. Ez utóbbi esetben Eladó legalább azonos minőségű termék szállítására köteles a Vevővel 
történő előzetes egyeztetés alapján, gyártmánylap vagy magyar nyelvű termékleírás 
biztosítása mellett, változatlan egységáron. A megajánlott termékek gyártásának vagy 
magyarországi forgalmazásának megszűnését az Eladónak kell dokumentummal 
igazolnia. Adott termék megszűnése esetén a Vevő jogosult az új termék kiválasztására. 

9. Amennyiben a megrendelt termék az Eladónak nem felróható ok miatt átmenetileg nem 
áll rendelkezésére (pl. hiánycikk), akkor Eladó egy azonos minőségű helyettesítő terméket 
köteles eseti jelleggel felajánlani, amelyet a Vevő nem köteles elfogadni.  

 
10. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik azzal a tudással, gyakorlattal és szakértelemmel, 

valamint mindazon tárgyi és személyi feltétellel, továbbá hatósági engedéllyel, melyek a 
jelen szerződés hibátlan és jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez szükségesek. 

 

 

III. A termékek megrendelése és helyszínre szállítása, illetve átvétele 

 

1. Az egyes termékeket a Vevő telephelyére (3580 Tiszaújváros Tisza út 2/G. 1136/1 hrsz. 
valamint 3580 Tiszaújváros Huszár Andor út 8. 2308/25 hrsz ) kell leszállítani és ott a 
leszállításkor beüzemelni.  

2. Eladó köteles legkésőbb a szerződéskötést követően 6 hónap (Nyertes rész 
függvényében, az alapesetben előírt 6 hónapon belül szerződésszerűen teljesíteni. A 
termékek teljesítési helyre történő szállításáról, kirakodásáról és a Vevő által 
meghatározott helyiségbe történő berakodásáról az Eladó köteles gondoskodni. Az adott 
termékek Vevő általi teljes körű átvételéig a kárveszélyt az Eladó viseli. 

3. A teljesítés akkor tekintendő szerződésszerűnek, ha a termékek az adott teljesítési helyre 
– hiánytalanul és a közbeszerzési dokumentumokban előírt minőségben - leszállításra és 
átadásra, valamint szakosítottan összeszerelésre, beüzemelésre, a Vevő által kijelölt 
személyek pedig betanításra kerültek, illetve a szükséges okmányok - amelyek igazolják 
a termékre vonatkozó előírásoknak és szabványoknak való megfelelést - rendelkezésre 
állnak és a szállítólevél aláírásra került.  

3.1. A mennyiségi és minőségi átvétel a teljesítés helyén történik. 
3.2. Vevő köteles az Eladó részére az áruszállítás zavartalan biztosítása érdekében az 

áruszállító gépjárművek részére belépési engedélyt biztosítani.  
 

3.3. Az áruszállításhoz szükséges ún. behajtási engedélyek beszerzése (illetve azok 
elmaradása esetén az esetleges bírság megfizetése) és azok költségének viselése a 
Vevőt terheli. 
 

3.4. Vevő vállalja, hogy a termékek érkezése esetén a termékek átadására-átvételére 
megfelelő személy jelenlétét biztosítja. Vevő a termékek átvételét biztosítja. Vevő 
vállalja, hogy az általa megrendelt – szerződésszerűen leszállított - árut a szállítólevél 
alapján a Vevő képviselőjétől átveszi.  

3.5. A termék átadás-átvételekor Eladó szállítólevelet köteles Vevő képviselőjének átadni. 
3.6. A szállítólevél aláírásának időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is.  
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IV. Pénzügyi feltételek 

 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a tárgyi közbeszerzési eljárásban 
megajánlott egységárakon köteles az egyes termékeket a Vevő részére eladni. 

2. Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt áremelést nem érvényesít, 
mivel az ajánlatában megajánlott árak maximum és fix árak, azok a jelen szerződés 
időbeli hatálya alatt „befagyasztásra” kerülnek.  

3. A vételár magában foglalja a termékek ellenértékét, azok csomagolásának költségeit, a 
megjelölt teljesítési helyre történő szállításának, a be- és kirakodásának költségét, az 
összeszerelésnek, a beüzemelésnek, a személyzet betanításának a költségeit, továbbá 
minden olyan díjat és költséget, amely a jelen szerződés, illetve a közbeszerzési eljárás 
anyaga alapján a szerződésszerű teljesítéshez szükséges. Eladó a Vevővel szemben jelen 
szerződéssel összefüggésben további díjat vagy költséget nem igényelhet.  

4. Vevő biztosítja a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződés elszámolható 
összegének 10%-os mértékű előleg igénylési lehetőségét. Előleg igénylése esetén az 
előleg összegét a Vevő az igénylés napját követő naptól számított 15 napon belül 
átutalással teljesíti az Eladó bankszámlájára. Eladó köteles az előleg összegével a 
végszámlában elszámolni. 

4.1. A teljesítendő beszerzési tárgyak (eszközök) fő darabjainak helyszínre történő 
szállításakor a teljes szerződéses összeg 50 %-a; 

 

4.2. A teljesítendő beszerzési tárgyak (eszközök) helyszínére történő szállítást, telepítést, 
beüzemelést és betanítást követően (azaz 100%-os készültségi fok elérésekor) a teljes 
szerződéses összeg 50 %-a, amely összegből legkésőbb itt történik az igényelt előleg 
elszámolása. 

5. Az Eladó a szerződésszerű teljesítését (helyszíne történő szállítást, telepítést, 
beüzemelést és betanítást követően) és az általa leszállított termékek Vevő által igazolt 
átvételét követően, teljesítésigazolás alapján jogosult egy végszámlát (több nyertes rész 
esetén részenkénti bontásban végszámlákat) kiállítani. Vevő részszámlázási lehetőséget 
nem biztosít. 

6. Eladó tudomásul veszi, hogy számláit a jelen szerződésnek és a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően jogosult és köteles kiállítani. Az Eladó számlája 
mellékleteként köteles csatolni a Vevő teljesítésigazolását. Vevő kizárólag a minden 
előírásnak megfelelő és a szükséges melléklettel hiánytalanul felszerelt számlát köteles 
befogadni.  

7. Az adott számla ellenértéke a Vevő ajánlatában megajánlott vételár alapján kerül 
megállapításra. 

8. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését írásban igazolja a Kbt. 135. § (1) bekezdése 
szerint. 

9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az adott számla ellenértékét az Eladó 
által szabályszerűen és hiánytalanul kiállított számla alapján, teljesítést követően, Eladó 
………………………………………….. Banknál vezetett, 
………………………………………………… számú bankszámlájára, a Kbt. 135. § (5) 
bekezdésében és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
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törvényi előírásnak megfelelően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti 
meg,.  

10. A jelen szerződés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény hatálya 
alá tartozik, így az abban foglaltak megfelelően alkalmazandóak. Az ÁFA 
megállapítására a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései az irányadóak. 

11. Az Eladó által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul kiállított számla okozta 
késedelmes kiegyenlítésből eredő kárért Vevő nem felel, és ez esetben késedelmi kamat 
sem terheli a Vevőt. A számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla 
átvételének időpontja, amelytől Vevő fizetési kötelezettsége fennáll. 

12. Késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.  

13. Eladó kötelezettséget vállal a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében, hogy nem fizet, 
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak, illetve Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. A külföldi 
adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet 
az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.  

V. A szerződés időtartama, megszűnésének és megszüntetésének feltételei 
 

1. A jelen szerződést a szerződő Felek határozott időre, a szerződés teljesítésének 
időtartamára kötik. 

2. A jelen szerződés a felek közös megegyezésével vagy valamely Fél súlyos 
szerződésszegése esetén a másik Fél írásbeli azonnali hatályú elállásával szüntethető meg. 

 

3. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a szerződő Felek 15 napon belül 
kötelesek egymással elszámolni.  

 

4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést írásban felmondani a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése értelmében - 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. 

 

Ezen pontban foglaltak szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 

5. A jelen szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának rendelkezései az irányadóak. 
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6. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

  
7. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a 

Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt 
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 

 

VI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség 
 

1. Hibás teljesítési kötbér 
1.1.Amennyiben az Eladó neki felróható ok miatt a teljesítési határidőre olyan minőségben 

teljesít, amely miatt a szállított termék/eszköz nem tudja a funkcióját ellátni, úgy a 
teljesítése hibás teljesítésnek minősül. Vevő ez utóbbi hibás teljesítéssel érintett terméket/ 
árut nem veszi át. A hibás teljesítés tényét a Felek jegyzőkönyvezik. A jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell a hibás teljesítés tényét, időpontját, tárgyát, mennyiségét.  

1.2.  Hibás teljesítés esetén a Vevő hibás teljesítési kötbért érvényesít az Eladóval szemben, 
amelynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó vételárának az 1%-
a/naptári nap. A hibás teljesítési kötbér a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb annak 
felmerülését követő tízedik naptári napig érvényesíthető. A tízedik naptári napot követően 
meghiúsulás következik be, amelytől kezdődően meghiúsulási kötbér is érvényesíthető az 
Eladóval szemben, amelynek mértéke a meghiúsulással érintett termék(ek) nettó 
vételárának 20%-a. 

2. Késedelmi kötbér 

2.1.Amennyiben az Eladó neki felróható ok miatt az általa szállítandó termékekkel a jelen 
szerződésben meghatározott véghatáridőre késedelembe esik (a termék a teljesítési 
határidőre nincs a teljesítési helyen vagy nem a megfelelő darabszámban), úgy a Vevő 
késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett 
termék(ek) nettó vételárának 2%-a/naptári nap .A késedelmi kötbér legfeljebb 10 napra 
érvényesíthető. A tízedik naptári napot követően meghiúsulás következik be, amelytől 
kezdődően meghiúsulási kötbér is érvényesíthető az Eladóval szemben, amelynek mértéke 
a meghiúsulással érintett termék(ek) nettó vételárának 20%-a. 

3. Meghiúsulási kötbér 

3.1.Amennyiben az Eladó neki felróható ok miatt a teljesítési határidőig eláll a teljesítéstől 
vagy azt megtagadja, illetve amennyiben az Eladó a jelen szerződést azért mondja fel, 
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mert nem vis maior ok miatt nem képes vagy nem akarja az általa szállított termékeket az 
általa megajánlott ajánlati áron szállítani a Vevőnek, úgy meghiúsulás következik be. 

3.2.Szerződő Felek meghiúsulás esetére meghiúsulási kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a 
meghiúsulással érintett termék(ek) nettó vételárának 20%-a. 

3.3.Olyan okból bekövetkező késedelem esetén, amelyért Eladó nem felelős – vis maior -, 
Vevő jogosult az adott megrendeléstől elállni vagy a termék kiszállítását más időpontban 
kérni. Vis maior alatt értendő minden olyan esemény, illetve történés, amelynek oka a 
Felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és 
amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Így a 
jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely a 
Felek akaratán kívül következik be, nem a Felek hibájából vagy hanyagságából, 
amelyekben a kötelezett késedelmére a hatályos Ptk-ban meghatározott kimentési 
lehetőség érvényesíthető. Felek nem tekintik vis maiornak bármely Fél átalakulását, 
felszámolását, illetve fizetésképtelenségét. Nem tekinthető továbbá vis maior helyzetnek 
az esetleges eladói kapacitások átmeneti vagy tartós hiánya, gépek, berendezések 
elromlása. Az Eladó nem sújtható késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbérrel, 
kártérítéssel vagy a szerződés mulasztás miatti felmondásával, amennyiben a késedelmes 
teljesítése vis maior eredménye. Vis maior esetén minden fél maga viseli a saját 
érdekkörében felmerült kárt. Eladónak egy esetleges havaria helyzet esetén is biztosítania 
kell a termékek folyamatos szállítását. 

 

4. Jótállás 
 

4.1.Eladó az általa leszállított termék(ek) vonatkozásában jótállást vállal, amelynek mértéke a 
…………(Nyertes rész függvényében, figyelembe véve az alapesetre meghatározott 

kötelező jótállást és az azon felül vállalt többletjótállás mértékét) közbeszerzési rész körbe 
eső minden termék esetén egységesen a szerződésszerű teljesítést követő naptól 
kezdődően ……………..hónap (Nyertes ajánlat függvényében). A jótállás ideje a 
szerződésszerű teljesítést követő naptól kezdődően indul. 
A jótállási idő alatt jelentkező hiba esetén rendelkezésre állási idő (Nyertes ajánlat 

függvényében)…..óra 
 
5. Bármely, a jelen szerződésben meghatározott kötbér a szerződésszegés napján esedékes. 

Vevő kötbérigényét írásban közli Eladóval, külön megjelölve annak jogalapját és 
összegét. A kötbér az Eladó számlájából kerül levonásra. Amennyiben a levonás nem 
lehetséges, úgy ellenszámlával kerül érvényesítésre. A kötbér kifizetése nem érinti Vevő 
azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett 
kárának megtérítését követelje. 

 
6. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely 

akadályozza az Eladó határidőben történő teljesítését, úgy az Eladónak haladéktalanul 
értesítenie kell faxon vagy telefonon a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható 
elhúzódásáról és okairól, amely nem mentesíti a kötbérfelelősség alól. 

 
7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről 

nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Vevőt az 
Eladó szerződésszegése következményeként megilletik. 
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IV. Alvállalkozásba adás feltételei, jogutódlás 
 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. keretei között a teljesítés során mindegyikük 
jogosult igénybe venni harmadik fél közreműködését, akinek magatartásáért felel.  

2. Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt minden, az ajánlatában 
megjelöltön túli, további teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen írásban 
bejelent a Vevőnek és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók nem állnak kizáró ok hatálya alatt. 

 
3. Eladó köteles bevonni a teljesítésbe az alkalmasságának igazolásában részt vett 

szervezetet vagy személyt, szakembert a Kbt. szabályainak megfelelően. 
 
4. Eladó az általa a teljesítésbe bevont és igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.  

 
5. A szerződés teljesítésében az Eladó jogutódja is részt vehet, amennyiben, mint jogi 

személy átalakul vagy jogutódlással megszűnik és a jogutód nem áll kizáró ok hatálya 
alatt. Az Eladó személyében bekövetkező jogutódlásra a Kbt. 139. §-a az irányadó. 

 
 

V. Záró és vegyes rendelkezések 

 

1. Az Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. Az Eladó köteles minden tőle elvárható 
intézkedést megtenni a szerződésszerű teljesítés érdekében. 

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében 
együttműködnek, tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését befolyásoló 
körülményekről, akadályokról, biztosítják a kapcsolattartást munkavállalóik 
(alkalmazottaik, alvállalkozóik) között. 

 

3. Az együttműködés, valamint a szerződés teljesítés elősegítése érdekében Szerződő Felek 
vállalják, hogy  
- az együttműködés, illetve ellenőrzés során tett észrevételeket, 
- hibás teljesítés rögzítését, a kijavításra megállapított határidőt, 
- a Vevő utasításait, valamint az Eladónak arra tett észrevételeit, 
- a bekövetkezett káresetek leírását, jegyzőkönyvi rögzítését, 
- minden olyan tényt, körülményt, észrevételt, amelyet a szerződő felek a jelen 

szerződés szempontjából fontosnak ítélnek az észrevétel keletkezésétől számított 24 
órán belül írásban megküldik egymásnak. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás részére 

rendelkezésére bocsátott, vagy a működésükkel kapcsolatban tudomásukra jutott 
mindennemű adatot, információt, eljárást kötelesek üzleti titokként kezelni, kötelesek azt 
megőrizni, illetve tilos azt harmadik személy tudomására hozni, vagy harmadik személy 
részére hozzáférést biztosítani. A titoktartási kötelezettség alól kivételt képez a jogszabály 
által nyilvános vagy közérdekű adatnak minősített adat, információ, dokumentum. 
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5. Jelen szerződés kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint, a Felek közös 

megegyezésével, cégszerű aláírásával, írásban módosítható.  
 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett dokumentumok – a fentiekben meghatározott sorrendben – és a magyar jog az 
irányadó.  

 
7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésre egyebekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
8. Felek törekednek arra, hogy minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a 

szerződés kapcsán felmerül, közvetlen tárgyalások útján rendezzék. A tárgyalások 
eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére a Felek kikötik a Vevő székhelye szerint 
hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét. 
 

 

Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
egyezőt, … eredeti példányban, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá. 

 

Budapest, 201…. ……... …..     Budapest, 201…. ……... …..  

 
…………………………….     ……………………………….. 

Eladó Vevő 
 

 
 
Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Kalkulációs adatlap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közbeszerzési dokumentáció  
 „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer 

modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

40. oldal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK ÉS DOKUMENTUMOK AZ 

AJÁNLAT BENYÚJTÁSAKOR 

 
Ajánlatkérő az ajánlatok megfelelő összeállítása és az ajánlattevők munkájának 
megkönnyítése érdekében mintanyomtatványokat készített. A mintanyomtatványok 
ajánlattevők általi használata nem kötelező, azok az Ajánlatkérő által ajánlott igazolás-és 
nyilatkozatminták. Amennyiben ajánlattevő ezeket felhasználja, úgy Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy a mintanyomtatvány szövegezése nem módosítható.  
 
Az ajánlathoz csatolni kell az alábbi tartalmú dokumentumokat és nyilatkozatokat, illetve az 
EKR-ben szereplő űrlapokat, lehetőség szerint az alábbi sorrendben. 

Csak az alábbiakban meghatározott mintanyomtatványokat, illetve az EKR-ben 
rendszeresített űrlapokon szükséges kitöltve az ajánlat benyújtásakor benyújtani. 
Ajánlatkérő ismételten felhívja a figyelmet a Kbt. 69. §-ára. 

 
Dokumentum megnevezése Tartalmi követelmény 

Felolvasólap  EKR űrlapok 
Kalkulációs adatlap 1. mintanyomtatvány 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § 
(2) bekezdése alapján 
(Közös ajánlattevők esetén minden 
ajánlattevőnek, részenként) 

EKR űrlapok 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § 
(6) bekezdése a-b) pontja alapján 
(Közös ajánlattevők esetén minden 
ajánlattevőnek, részenként) 

2. mintanyomtatvány 

Nyilatkozata Kbt. 65. § (7) bekezdés 
alapján kapacitást biztosító szervezet 
bevonásáról 
(Közös ajánlattevők esetén minden 
ajánlattevőnek, nemleges 
tartalommal is benyújtandó, 
részenként) 

EKR űrlapok 



Közbeszerzési dokumentáció  
 „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer 

modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

41. oldal 

Dokumentum megnevezése Tartalmi követelmény 
Nyilatkozata Kbt. 67. § (4) bekezdés 
alapján  
(Közös ajánlattevők esetén minden 
ajánlattevőnek, részenként) 

EKR űrlapok 

Nyilatkozat kizáró okokról EKR űrlapok 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpont alapján 

EKR űrlapok 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) bekezdése 
alapján 

3. mintanyomtatvány 

  
Nyilatkozat műszaki-szakmai 
alkalmasságról 

4. mintanyomtatvány 

Nyilatkozat változásbejegyzési 
eljárásról (A változásbejegyzéssel 
érintett ajánlattevő vagy kapacitás 
szervezet tekintetében, nemleges 
tartalommal is csatolandó. 

EKR űrlap 
 

Folyamatban lévő cégbírósági 
változásbejegyzési eljárás esetén a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolás [=ún.„e-tértivevény” 
és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” 

elnevezésű dokumentum  
Konzorciumi megállapodás  
(Adott esetben, közös ajánlattétel 
esetén, részenként) 
 

5. mintanyomtatvány 

Meghatalmazás az ajánlat aláírására és 
kötelezettségvállalásra  
(Adott esetben, ajánlattevőnként) 

 
Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás, 

egyszerű másolatban 
 

6. mintanyomtatvány teljes bizonyító erejű 
magánokiratra 

Cégokmányok 

A cégokmányokat az alábbiaknak megfelelően 
kell külön-külön csatolni az ajánlatban: 

 
- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot 

tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre 
jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, 
aláírás mintái; 

 
- a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem 

szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az 
erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását 
is tartalmazó írásos meghatalmazás 
példánya; 

 
 



Közbeszerzési dokumentáció  
 „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer 

modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

42. oldal 

Dokumentum megnevezése Tartalmi követelmény 

Gyártmánylap/Adatlap 
Minden megajánlott termék, gép, eszköz 
vonatkozásában részenként 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FELOLVASÓLAP 

 
a „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint 

vállalatirányítási rendszer modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és 
Értékesítő Kft-nél” 

 megnevezésű közbeszerzési eljárásban 
 

Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni 
  



Közbeszerzési dokumentáció  
 „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer 

modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

43. oldal 

1. számú minta nyomtatvány 

 
 
 

KALKULÁCIÓS ADATLAP 
 
 

A kalkulációs adatlap külön fájlban található meg részenként. 
 

Kérjük az adott rész esetében a kitöltött kalkulációs adatlapot ide csatolni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közbeszerzési dokumentáció  
 „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer 

modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

44. oldal 

 
 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 
 

(…… részre)1 
 

(részenként külön-külön csatolandó) 
 

Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 Értelemszerűen megjelölendő az adott közbeszerzési rész (1-10.) 



Közbeszerzési dokumentáció  
 „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer 

modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

45. oldal 

2. számú minta nyomtatvány 

 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a-b) pontjai szerint  

(…… részre)2 
(részenként külön-külön csatolandó) 

 

Alulírott ……………………………… mint a(z) ……………………………………. (székhely: 
……………………………..) ajánlattevő  
 

cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja3 
 
a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G. Adószám: 
10248762-2-05, mint ajánlatkérő által az „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, 
csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer modulok beszerzése a POLIPACK 
Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” megnevezésű, a Kbt. Kbt. 113. §-a alapján lefolytatandó 
nyílt közbeszerzési eljárásban  
  

kijelentem és nyilatkozom, hogy 
 
a fenti tárgyú közbeszerzés teljesítése során  
 

a. [  ]* a teljesítéshez alvállalkozót nem veszünk igénybe 
         

VAGY 
 

b.  [  ]* a teljesítéshez alvállalkozót veszünk igénybe és megjelöljük a közbeszerzésnek azt a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozó(ka)t igénybe veszünk, 
 
Közbeszerzés részének/részeinek megadása: 
…………………………......................................... 
……………………………………………………... 
 

Nyilatkozom továbbá, hogy a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozó(k) az ajánlat benyújtásakor 
ismert(ek)/ nem ismert(ek)4 

 
Amennyiben ismert(ek) úgy ezen alvállalkozó(k) nevét és székhelyét az alábbiak szerint adom meg: 
 

 
 
Kelt……………., 2019. ….. hó … napján 
 

 

  (kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, 
vagy meghatalmazott/meghatalmazottak 

                                                
2Értelemszerűen megjelölendő az adott közbeszerzési rész  
3 Értelemszerűen jelölendő (aláhúzás/vastagítás/nem kívánt rész törlése). 
*A megfelelő rész (a vagy b) X-el vagy más, egyértelmű módon jelölendő. 
4 Értelemszerűen jelölendő (aláhúzás/vastagítás/nem kívánt rész törlése). 

A közbeszerzés része(i), amelynek 
teljesítéséhez alvállalkozót veszünk 

igénybe 

Az igénybe venni kívánt, az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozó 

megjelölése (név és székhely) 

  
  



Közbeszerzési dokumentáció  
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modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

46. oldal 

aláírása) 

 

 
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint  

 
(…… részre)5 

 
(részenként külön-külön csatolandó) 

 
Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
5Értelemszerűen megjelölendő az adott közbeszerzési rész  
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modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

47. oldal 

 
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint  

 
(…… részre)6 

 
(részenként külön-külön csatolandó) 

 
 

Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
6Értelemszerűen megjelölendő az adott közbeszerzési rész  
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modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

48. oldal 

Nyilatkozat 
 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), és m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok 
hatálya alá nem tartozásról  

 
Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közbeszerzési dokumentáció  
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lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

49. oldal 

 
 

 
Nyilatkozat kizáró okokról 

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

 
Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú minta nyomtatvány 



Közbeszerzési dokumentáció  
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modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

50. oldal 

 
 
 

Nyilatkozat kizáró okokról 
a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az alkalmasság igazolására igénybe vett más 

szervezet tekintetében 
 

(Benyújtandó eredetben vagy másolatban, részenként külön-külön) 
 
 

Alulírott ……………………………… mint a(z) ……………………………………. 
(székhely: ……………………………..) ajánlattevő  
 

cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja7 
 
a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G. 
Adószám: 10248762-2-05, mint ajánlatkérő által a „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, 
ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer modulok beszerzése a 
POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” megnevezésű, a  Kbt. 113. §-a alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint nyilatkozom: 

 
Nyilatkozom, hogy az általam a jelen közbeszerzési eljárásba bevont alkalmasság igazolására 
igénybe vett szervezettel/szervezetekkel szemben nem áll fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-
k), és m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok egyike sem. 

 
Kbt. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és 
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított 
időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén 
a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak 
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 

                                                
7 Értelemszerűen jelölendő (aláhúzás/vastagítás/nem kívánt rész törlése). 
*A megfelelő rész (a vagy b) X-el vagy más, egyértelmű módon jelölendő. 



Közbeszerzési dokumentáció  
 „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer 

modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

51. oldal 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen 
fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a 
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 
három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett - a Közbeszerzési 
Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata 
jogszerűnek mondta ki; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési 

és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 
 
 
Kelt, ………………….. 

 
……………………………………. 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről 
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52. oldal 
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4. számú minta nyomtatvány 
 
 
 

Nyilatkozat  
műszaki-szakmai alkalmassági kritériumnak való megfelelésről 

 
(Benyújtandó eredetben vagy másolatban, részenként külön-külön) 

 
Alulírott ……………………………… mint a(z) ……………………………………. 
(székhely: ……………………………..) ajánlattevő  
 

cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja8 
 
a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G. 
Adószám: 10248762-2-05, mint ajánlatkérő által a „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, 
ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer modulok beszerzése a 
POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” megnevezésű, a Kbt. Kbt. 113. §-a 
alapján lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint nyilatkozom: 
 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság az Ajánlatkérő által az eljárást 
megindító felhívásban a  
 

……………. rész kapcsán meghatározott 
 
műszaki-szakmai alkalmassági kritériumoknak maradéktalanul megfelel. 
 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság – figyelemmel a Kbt. 69. § (4) 
bekezdésére – Ajánlatkérő külön felhívására a fenti alkalmassági követelmények tekintetében 
az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat/igazolásokat benyújtja. 
Tudomással bírok arról, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés második 
mondatat szerint, „ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat 
valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 19. § 
(1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. 

 

 

 
Kelt, ………………….. 
 
 ……………………………………. 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről 
 
 
 
6. SZÁMÚ MINTANYOMTATVÁNY 

 

                                                
8 Értelemszerűen jelölendő (aláhúzás/vastagítás/nem kívánt rész törlése). 
*A megfelelő rész (a vagy b) X-el vagy más, egyértelmű módon jelölendő. 
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Szerződés  
 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitások bevonására9 
 

(…… részre)10 
 

(részenként külön-külön csatolandó) 
 
 
amely létrejött  
egyrészről a …………………. (székhely:…………………, adószám:…………………, 
bankszámlaszám:…………………), mint  ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) 
 
másrészről a …………………. (székhely:…………………, adószám:…………………, 
bankszámlaszám:…………………), mint kapacitást biztosító szervezet (a továbbiakban: 
Kapacitást biztosító szervezet) 
 
között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal. 

 
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Ajánlattevő ajánlatot nyújtott be a POLIPACK 

Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G. Adószám: 
10248762-2-05, mint ajánlatkérő által a „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, 
ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer modulok beszerzése a 
POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” megnevezésű, a Kbt. 113. §-a 
alapján lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: közbeszerzési 
eljárás), amelyen való nyertessége esetén átalányáras vállalkozási szerződést kíván 
kötni Ajánlatkérővel annak érdekében, hogy a tárgyi közbeszerzési  eljárás tárgyát 
képező árubeszerzést és az ahhoz kapcsolódó feladatokat szerződésszerűen 
megvalósítsa. 

 
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Ajánlattevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 65. § (7) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás 
…………………………pontjában meghatározott alkalmassági követelménynek történő 
megfelelőség érdekében a Kapacitást biztosító szervezetet vonja be a jelen megállapodás 
1. pontjában meghatározott szerződés teljesítésébe. 

 
3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Kapacitást biztosító szervezet az 

Ajánlattevő és POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. között kötendő 
vállalkozási szerződés teljesítésébe alvállalkozóként kerül bevonásra, amely során – 
figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére és a 138. § (2) bekezdésére – a következő 
feladatokat látja el:  

a. ……………………………………………………….* 
b. ……………………………………………………….. 

 
4. Kapacitást biztosító szervezet a jelen szerződés aláírásával egyúttal akként nyilatkozik, 

hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben Ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági 

                                                
9 Kizárólag gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolására történő bevonás esetén nem kell kitölteni és benyújtani, 
mivel ez utóbbi esetre a Kbt. 65. § (8) bekezdése alkalmazandó. 
10 Értelemszerűen megjelölendő az adott közbeszerzési rész (1-10.) 
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55. oldal 

alkalmassági követelményeknek a rá való támaszkodással (kapacitásainak bevonásával, 
adatainak felhasználásával) is meg kíván felelni, úgy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján. 
 

5. Kapacitást biztosító szervezet a jelen szerződés aláírásával egyúttal akként nyilatkozik, 
hogy az általa biztosított és a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások az 1. pontban meghatározott szerződés teljesítésének 
teljes időtartama alatt az Ajánlattevő rendelkezésére fognak állni. 

 
6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Kbt, megfelelő 

rendelkezéseit kell alkalmazni, illetve a Felek jogviszonyát szabályozó további 
megállapodások külön szerződésben kerülnek rögzítésre. 

7. E szerződés, amely 2 számozott oldalból áll, ….., egymással szó szerint megegyező 
eredeti példányban készült, melyből ….. példány a szerződő Feleket illeti meg, egy eredeti 
példány pedig a közbeszerzési eljárás során tett eredetiként megjelölt ajánlathoz kerül 
becsatolásra. 

 

A jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és azt mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá. 

 

Kelt:………………..………..       Kelt:………………..……….. 

 

.................................................. ….................................................. 
Ajánlattevő                                                                        Kapacitást biztosító szervezet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Megjelölendő az összes olyan közbeszerzési rész (feladat), amelyet a kapacitást biztosító szervezet vagy 
személy lát majd el ajánlattevő nyertessége esetén. A sorok szükség szerint bővítendők vagy törlendők. 
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56. oldal 

 

5. számú minta nyomtatvány 
 

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött  
egyrészről a …………………. (székhely:…………………, adószám:…………………, 
bankszámlaszám:…………………) 
másrészről a …………………. (székhely:…………………, adószám:…………………, 
bankszámlaszám:…………………)  
között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal. 

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy közös részvételre jelentkezőként indulnak a POLIPACK 
Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G. Adószám: 10248762-
2-05, mint ajánlatkérő által a „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, 
csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer modulok beszerzése a POLIPACK 
Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” megnevezésű, a Kbt. 113. §-a alapján lefolytatandó 
nyílt közbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), amely során közös 
ajánlatott nyújtottak be. 
 
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy közös képviselőjük a …………..……..(név 

és székhely) vezető tag, amely a jelen szerződés alapján jogosult mind a közbeszerzési 
eljárás, mind az azt követő szerződéskötési eljárás során (ideértve a szerződéskötést is), 
illetve a szerződés időtartama alatt (ideértve mindennemű pénzügyi teljesítést is)közös 
ajánlattevők nevében és helyében teljes jogkörrel eljárni és jognyilatkozatokat tenni. 
 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljáráson való nyertességük 
esetén szerződést kívánnak kötni a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás Megrendelőjével (a 
továbbiakban: Megrendelő), amely alapján együttesen valósítják meg a közbeszerzési 
eljárás tárgyát képező szolgáltatást és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátását. 

  
3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás megvalósítása (illetve a 

jótállási kötelezettség ideje) során felelősségük a Megrendelővel szemben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:29. §- 6:30. §-ai 
alapján egyetemleges. 

 
4.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás 

során teljesítési arányuk a következő: 
a. A…………….Kft. teljesítési aránya ……%-a (azaz………….százaléka). 
b. A…………….Kft. teljesítési aránya ……%-a (azaz………….százaléka). 

 
5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás 

teljesítése során részesedésük a következő: 
a. A…………….Kft. részesedése a szerződésben meghatározott díj ……%-a 

(azaz………….százaléka). 
b. A…………….Kft. részesedése a szerződésben meghatározott díj ……%-a 

(azaz………….százaléka). 
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57. oldal 

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásuk a jelen szerződés aláírásától 
kezdődően hatályos, időbeli hatálya viszont a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárásáig, ez 
utóbbin történő nyertességük esetén a szerződésszerű teljesítés befejezéséig tart (azzal, 
hogy a jótállási idő alatt is kötelesek egymással együttműködni, illetve a garanciális 
kötelezettségeiknek eleget tenni11). 

7. Felek kijelentik, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott 
eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 
8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés csak a 2013. évi V. törvény 

szerint (Ptk.), írásban módosítható a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
rendelkezéseire is figyelemmel. 

9. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy esetleges jogvitáikat mindenekelőtt 
békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben szerződő Felek ez irányú törekvése nem 
vezetett eredményre, úgy esetleges jogvitájuk esetére a bíróság illetékességét a Pp. 
általános rendelkezési szerint határozzák meg. 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a hatályos Ptk., ide vonatkozó– 
különös tekintettel az egyetemleges felelősségre irányadó - rendelkezéseit kell alkalmazni. 

11. E szerződés, amely 2 számozott oldalból áll, ….., egymással szó szerint megegyező 
eredeti példányban készült, melyből ….. példány a szerződő Feleket illeti meg, egy eredeti 
példány pedig a közbeszerzési eljárás során tett eredetiként megjelölt ajánlathoz kerül 
becsatolásra. 

 

A jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és azt mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá. 

 

Kelt:………………..……….. 

 

.................................................... ….................................................. 
 aláírás aláírás 
 
 
 

 

 

                                                
11 A zárójeles rész csak építési beruházás esetén értelmezendő. 
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6. számúmintanyomtatvány 
 
 
 

MEGHATALMAZÁS 
 (ajánlattevőnként külön-külön csatolandó adott esetben) 

 
 
Alulírott ____________________, mint a(z) ___________________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő / az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet12 cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 
____________________ (szig.sz.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 
______________________________), hogy a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő 
Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G. Adószám: 10248762-2-05, mint ajánlatkérő által a 
„Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint 
vállalatirányítási rendszer modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és 
Értékesítő Kft-nél” megnevezésű, a Kbt. 113. §-a alapján lefolytatandó nyílt közbeszerzési 
eljárásban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el. 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Olvasható név: Olvasható név: 
Aláírás: Aláírás: 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 
  

                                                
12 Értelemszerűen jelölendő (aláhúzás/vastagítás/nem kívánt rész törlése). 
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Cégokmányok 

 
 
A cégokmányokat az alábbiaknak megfelelően kell külön-külön csatolni az ajánlatban: 

 
- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre 

jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírás mintái; 
 

- a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 
esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos 
meghatalmazás példánya; 
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60. oldal 

 
 
 
 
 

Adatlapok/gyártmánylapok minden egyes termék esetén részenként 
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61. oldal 

IV. CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK ÉS DOKUMENTUMOK A 

KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI KÜLÖN AJÁNLATKÉRŐI 

FELHÍVÁSRA 

 
Az ajánlatban tett nyilatkozatok alátámasztására szolgáló igazolások, nyilatkozatok, 
egyéb dokumentumok 

 
Az ajánlatkérő segítségképpen közreadja az ajánlatban tett nyilatkozatok alátámasztására 
szolgáló iratmintákat, amelyeket a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazásával vizsgál. Kérjük, 
hogy a dokumentumok közreadott sorrendjét benyújtásukkor lehetőség szerint betartani 
szíveskedjenek. 

 
Dokumentum megnevezése Tartalmi követelmény 

Fedlap 1. mintanyomtatvány 
Tartalomjegyzék 2. mintanyomtatvány 
Műszaki szakmai (M/1.) alkalmassági 
követelmény tekintetében nyilatkozat 
vagy igazolás 

3/A. vagy 3/b. mintanyomtatvány vagy korábbi, 
jogszabálynak megfelelő tartalmú 

referenciaigazolás 

Meghatalmazás a nyilatkozatok 
aláírására 

Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás, 

egyszerű másolatban 
(Adott esetben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú minta nyomtatvány 

 EREDETI 
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62. oldal 

 

 

 

 

A KBT. 69. §-a alapján történő külön felhívásra benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, 
egyéb dokumentumok 

 
 
a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G. 
Adószám: 10248762-2-05, mint ajánlatkérő által a „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó 
gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer modulok 
beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” megnevezésű, a Kbt. 
III. része szerint lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban  
 
 
 
 
 

Ajánlattevő(k): 
 

<cégnév> 
<székhely> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………, 2019. …. 
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63. oldal 

2. számúmintanyomtatvány 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
A dokumentum megnevezése Oldalszám 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
(A TARTALOMJEGYZÉK BÁRMELYIK SORA TÖRÖLHETŐ, ILLETVE SZÜKSÉG ESETÉN BŐVÍTHETŐ!) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Közbeszerzési dokumentáció  
 „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer 

modulok beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” tárgyú, a Kbt. III. része alapján 
lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

64. oldal 

 
3/A. SZÁMÚMINTANYOMTATVÁNY 
 

 
AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT 

M/1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSÁRA 
NYILATKOZAT13 

(Részenként külön-külön) 
 
 

Alulírott ……………………………… mint a(z) ……………………………………. 
(székhely: ……………………………..) ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet14 

cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja15 
 
a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G. 
Adószám: 10248762-2-05, mint ajánlatkérő által a „Különféle PE/PP/PVC feldolgozó 
gépek, ipari robot, csomagológép, valamint vállalatirányítási rendszer modulok 
beszerzése a POLIPACK Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft-nél” megnevezésű, a Kbt. 
III. része szerint lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárásban 
 

büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és nyilatkozom, hogy 
 
 

az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapban a közbeszerzés tárgya 
szerinti legjelentősebb szállításai az alábbiak: 
 
Az elvégzett 

szállítás 
tárgyának 

rövid leírása 

Szállítás 
mennyisége 

 

Teljesítés ideje16 
kezdő és befejező 
időpont naptári 
napban "tól-ig" 

időtartam 
(év/hó/nap) 

feltüntetésével 

Nyilatkozat, 
hogy a 

teljesítés az 
előírásoknak 

és a 
szerződésnek 
megfelelően 
történt-e17 

Szerződést 
kötő másik fél 

neve, 
elérhetősége, 

kapcsolattartó 
neve, 

elérhetősége 

 
 

    

 
 

    

 
Kelt…………….,    . ….. hó … napján  

 ….…………………………………………. 

                                                
13Abban az esetben, amennyiben a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (1) bekezdés a) pontjában foglalthoz képest 

egyéb szervezet. Nyilatkozat helyett referenciaigazolás is becsatolható. 
14 Értelemszerűen jelölendő (aláhúzás/vastagítás/nem kívánt rész törlése). 
15 Értelemszerűen jelölendő (aláhúzás/vastagítás/nem kívánt rész törlése). 
16Kezdés (év/hó/nap) – befejezés (év/hó/nap). 
17Igen/nem 
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65. oldal 

(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, 
vagy 

meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
 
3/B.SZÁMÚMINTANYOMTATVÁNY 

 
 

AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT 
M/1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSÁRA 

IGAZOLÁS18 
(Részenként külön-külön) 

 
Alulírott ……………………………… mint a(z) ……………………………………. 

(székhely: ……………………………..) referencia igazolást kiállító (szerződést kötő másik 

fél, azaz megrendelő) személy nevében eljárni jogosult a 

………………………………..(székhely:…………….) gazdasági társaság részére az alábbi 

tartalmú referenciaigazolást állítom ki, egyúttal büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, hogy a gazdasági társaság (szállító) részéről az alábbiakban igazolt teljesítés a 

szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. 

 
 
A teljesítés helye: 
 
A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont naptári napban "tól-ig" időtartam 
(év/hó/nap) feltűntetésével): 
 
Az elvégett munka és a nyújtott szolgáltatás részletes ismertetése, műszaki, szakmai 
jellemzői: 
 
 
Kelt:…………………………. 
 
 
 

………………………………………. 
(Referencia igazolást aláíró személy neve) 

(Referencia igazolást aláíró személy beosztása) 
(Referencia igazolást aláíró személy telefonszáma) 

 
 
 
 
 
 

                                                
18Abban az esetben, amennyiben a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltszervezet. 
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66. oldal 

 
 


