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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással 2018. december 
20.-i nappal létrejött Üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően a KEOP1.1.1. 
projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésével a 
Társulási Tanács az 5/2018 (09.19) számú határozatával a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t bízta 
meg. 
 
Az Üzemeltetési szerződés II. Szerződési feltételek 2.1. pontjának megfelelően a Dél-
Kom Nonprofit Kft. a Társulás tulajdonát képző, a települési hulladékok gyűjtését, szállí-
tását, kezelését, ártalmatlanítását szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök 
üzemeltetését, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint kiegészítő jelleggel 
egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás céljára történő hasznosítását, működtetését és 
fejlesztését vállalta.  
 
A Társulás által elfogadott 8/2018 (09.19.) határozat rendelkezéseinek megfelelően, 
2018. évtől a vagyonelemeket használó közszolgáltató részére a kiszámlázott bérleti dí-
jak terhére, a mindenkori bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a bérleti 
díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció út-
ján. 
 
A Társulási Tanács 20/2020.(XII.2.) számú határozatában elfogadta a Dél-Kom Nonprofit 
Kft. által benyújtott 2021. évi pótlási tervet (1. számú melléklet), valamint a 8/2022.(II.21.) 
számú határozatában annak módosítását (2. számú melléklet) is. 
 
A közszolgáltató Dél-Kom Nonprofit Kft. jelezte a Társulás részére, hogy a jóváhagyott 
pótlási tervben szereplő Walking floor pótkocsik (11 db) felújítása aktuálissá vált, és sze-
retné ennek közbeszerzési eljárását megindítani, melynek értéke a módosított pótlási terv 
szerint nettó 99.000.000 Ft. A közbeszerzési eljárás lefolytatása a Dél-Kom Nonprofit Kft. 
Közbeszerzési szabályzatának megfelelően történik. 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. gondoskodott a pótkocsik felújítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás előkészítéséről, és az előterjesztéshez mellékelte a közbeszerzési ajánlattételi 
felhívást (3. számú melléklet), dokumentációt (4. számú melléklet) és szerződés terveze-
tet (5. számú melléklet).  
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Tanács jóváhagyását követően a közbeszerzési eljárásokat 
lefolytatná, az ajánlatokat kiértékelné, és az eljárások lezárására a Tanács elé döntésre 
előkészítené. 
 
Kérjük a Tisztelt Tanács döntését a határozati javaslat szerint, továbbá a Társulás 
Közbeszerzési szabályzatának I. Fejezet 1. pontjának rendelkezései szerint a Dél-Kom 
Nonprofit Kft.-t megjelölni, mint Ajánlatkérő nevében eljáró szervezetet. 
 
 
Pécs, 2022. április 6. 
 
 
Péterffy Attila 
elnök 



1. számú melléklet 
 

 
Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ Pótlási/felújítási terv 2021 év 

 

 

Pótlási/felújítási elem Költségterv Ft

MBH gépészeti technológia 323 885 600

Elektronikus vezérlés 27 439 500

Előaprítógép 46 594 000

Utóaprító (2db) 94 855 000

Biológiai rendszer 15 900 000

Biofilter 50 000 000

Bálázógép 2 780 000

Kompresszor 3 100 000

Nehézanyag leválasztó 7 770 000

Lindner szállítórendszer 28 630 000

Dobrosta 10 659 500

IFE NFE leválasztó 14 800 000

Mágneses leválasztó 3 597 600

Avermann feladó szalag 15 960 000

Porelszívó rendszer 1 800 000

Zajvédelem 2 000 000

Vészvilágítás 1 500 000

Törzscsuklós homlokrakodó gép magasürítésű kanállal, pótlás 74 000 000

Bálatároló vasbeton támfal 82 000 000

MBH összesen 483 385 600

Vizesblokk felújítása 5 800 000

Világítás korszerűsítés 7 500 000

Válogató összesen 13 300 000

Zöldhulladék aprító gép, pótlás 120 000 000

Komposzttelep összesen 120 000 000

Itatott aszfaltmakadám út burkolatának cseréje kötő és kopó aszfaltra 52 500 000

A hulladéklerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása 36 175 000

Gépjárműmosó előtti aszfaltburkolat cseréje 9 500 000

Telephely belső aszfaltburkolatú útjainak, illetve bekötőút javítása 6 000 000

Út melletti kiemelt szegény megtámasztása 3 500 000

Szociális és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása 12 500 000

Irodaépületek, szociális blokkok belső festése 3 300 000

Főbejáratnál lévő kerítés és kapu felújítása 3 000 000

Telephely térvilágításának korszerűsítése 9 500 000

Telephely összesen 135 975 000

Kerítések, konténerek felújítása, cseréje 20 000 000

Gyűjtőszigetek összesen 20 000 000

Walking floor pótkocsik (11 db) felújítása 66 000 000

Járművek összesen 66 000 000

Mindösszesen 838 660 600

Járművek

Mechanikai-biológiai-hulladékkezelő mű

Válogatómű

Komposzttelep

Telephely

Gyűjtőszigetek



1. számú melléklet 
 

 

Közbeszerzések (nettó 773.560.600 Ft) 

 

1. MBH gépészeti technológia felújítása: szolgáltatásmegrendelés, A közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész 49. § 1. a.) szerinti nyílt eljárás, Becsült 

érték: nettó 323.885.600 Ft 

2. Bálatároló vasbeton támfalkiépítése: építés, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény Harmadik része szerint uniós értékhatár alatti eljárásrend, mivel a 

becsült érték nem éri el a 300 MHUF összeget, így Kbt. 115. §. szerinti meghívásos 

eljárás lefolytatható, becsült érték: nettó 82.000.000 HUF 

3. Törzscsuklós homlokrakódó gép magasürítésű kanállal: árubszerzés, A 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész 49. § 1. a.) szerinti 

nyílt eljárás. Becsült érték: nettó 74.000.000 HUF 

4. Zöldhulladék aprító pótlás: árubszerzés, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény Második Rész 49. § 1. a.) szerinti nyílt eljárás. Becsült érték: nettó 120.000.000 

HUF 

5. Épített makadámút burkolatának cseréje kötő és kopó aszfalt, Hulladéklerakóra vezető 

zúzottkő burkolatú út javítása, Gépjárműmosó előtti aszfalt burkolat cseréje, Telephely 

belső aszfaltburkolatú útjainak, illetve bekötőút javítása: építés, A közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik része szerint uniós értékhatár alatti 

eljárásrend, mivel az érték nem éri el a 300 MHUF összeget, így Kbt. 115. §. szerinti 

meghívásos eljárás lefolytatható, Becsült érték:107.675.000 Ft 

6. Walking floor pótkocsik felújítása: szolgáltatásmegrendelés, A közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény Második Rész 49. § 1. a.) szerinti nyílt eljárás. Becsült érték: 

nettó 66.000.000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 
 

 

Beszerzési eljárás (nettó 65.100.000 Ft) 

1. MBH Zajvédelem, építés, becsült érték: nettó 2.000.000 Ft 

2. MBH vészvilágítás, építés, becsült érték: nettó 1.500.000 Ft 

3. Szociális- és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása, becsült érték: 12.500.000 

HUF 

4. Irodaépületek, szociális blokkok belső festése, becsült érték: 3.300.000 HUF 

5. Főbejáratnál levő kerítés és kapu felújítása, építés: becsült érték nettó 3.000.000 Ft 

6. Telephely térvilágítás korszerűsítés, építés, Becsült érték: 9.500.000 Ft 

7. RHK vizesblokk felújítás: építés, Beszerzési eljárás, Becsült érték: 5.800.000 Ft 

8. RHK világítás korszerűsítés építés, Becsült érték: 7.500.000 Ft 

9. Gyűjtőszigetek felújítása, cseréje: áruvásárlás, szolgáltatásmegrendelés, becsült érték: 

nettó 20.000.000 Ft 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



3. számú melléklet 
 

2021. évi pótlási terv módosítás 
Tétel megnevezése Elfogadott (nettó Ft) Új (nettó Ft) Eltérés (nettó Ft) 

MBH technológia felújítása 323 885 600 494 449 075 170 563 475 

MBH bálatároló vasbeton támfal építés 82 000 000 92 000 000 10 000 000 

Út melletti kiemelt szegély megtámasztása 3 500 000 4 000 000 500 000 

Szociális és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása 12 500 000 15 000 000 2 500 000 

Walking floor pótkocsik (11 db) felújítása 66 000 000 99 000 000 33 000 000 

Összesen 487 885 600 704 449 075 216 563 475 
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I.1) Név és címek

http://www.apex-mm.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 14010806Fax:+36 14010808Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.delkom.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72502146Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Pótkocsik és vontatók felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000398932022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

11541587202

Siklósi Út 52.

Pécs HU231 7632

Paizs József

paizs.jozsef@delkom.hu +36 72502164

https://www.delkom.hu/

APEX-MM Tanácsadó, Szolgáltató és 
Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

12107685213

Patics Utca 10. 772

Budajenő HU12 2093

Bodorics István

apex@apex-mm.hu

http://www.apex-mm.hu/
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II.1) A beszerzés mennyisége

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398932022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398932022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Környezetvédelem
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II.2) Meghatározás

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50100000-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

50100000-6

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Pótkocsik és vontatók felújítása

EKR000398932022

Szolgáltatás megrendelés

11 db walking floor pótkocsi és 11 db VOLVO vontató felújítása

Pótkocsik és vontatók felújítása

Ajánlattevő telephelye

11 db walking floor pótkocsi és 11 db VOLVO vontató felújítása 
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

2. A jótállás többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett 
(min. 0, max. további 12 hónap)

20

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

A kizáró okok felsorolása: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján 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 hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

1. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár kritérium” az alábbi alszempontokból áll: 
1.1. Walking floor pótkocsik felújítása összesen (excel árazatlan alapján) (nettó HUF) / Súlyszám: 40 
1.2. Volvo vontatók felújítása összesen (excel árazatlan ajánlat) (nettó HUF) / Súlyszám: 40 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium: Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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M.1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás 
feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év gépjármű javítására, karbantartására és/vagy szervizmunka elvégzésére 
irányuló teljesítéseit, mindkét rész esetében, a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a 
szerződést kötő másik fél, a teljesítés tárgya és értéke megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy 
nyilatkozatokat. Ajánlatkérő a korábbi szolgáltatások bemutatásánál a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja 
szerinti teljesítéseket veszi figyelembe.  
AK a teljesítés igazolásaként a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia 
követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg. 
 
M.2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azt a szakembert, akit be kíván 
vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: 
1) a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő részéről, 
2) a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (az önéletrajznak tartalmaznia kell az 
alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat szöveges bemutatását és hónapokban meghatározott időtartamát, az időtartam év

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt. 
 
VI.3.9. pont folytatása: 
 
20. Szakmai ajánlat (Kbt. 3. § 37. pontja szerint): az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció 1. számú és 2. számú mellékletét képező 
részletes árajánlatokat, azaz a  ................xlsx Excel táblát értelemszerűen kitöltve (a táblázatok "..." és ".....” oszlopai),  [EXCEL 
formátumban és PDF formátumban, azaz az excel táblázatokat nyomtatva, cégszerűen aláírva, majd scannelve]. – új pdf. formátumú 
fájlként, valamint excel formátumú fájlként is csatolandó.  
A táblázatok sárga háttérszínnel ellátott cellái tartalmazzák a felolvasólapon feltüntetendő összesen nettó ajánlati árakat. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az xls formátumú dokumentum alapján, az MS Excel program alkalmazásával fogja a 
kerekítés szabályai szerint megállapítani az értékelés során a részletes árajánlatban figyelembe vehető értékeket a pontszámok 
szabályszerű kiosztása, a pontazonosság elkerülése érdekében. A pdf formátumú dokumentum biztosítja, hogy az Ajánlattevő által az 
ajánlatban benyújtott tartalom módosíthatatlan legyen. Fentiekre tekintettel amennyiben az ajánlatban a részletes árajánlat csak 
excel vagy csak pdf formátumban kerül benyújtásra, AK a Kbt. 71. § alapján hiánypótlást rendel el. Amennyiben Ajánlattevő a 
hiánypótlásnak nem tesz eleget, sem a PDF, sem az EXCEL formátumú dokumentum hiánya nem tekinthető formai hiányosságnak, az 
ajánlat ezért a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: 
formanyomtatvány) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és 
(2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetek/személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező nyújtja be. (KR 3. § (3) bekezdés). 
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát 
igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatványban. Közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő 
rögzíti a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az 
ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha 
valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy 
igazolást. 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások 
benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a KR 8-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően 
alkalmazandóak. 
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. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében 
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított 
űrlapon. 
A kizáró okok és az alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lenniük az igazolni kívánt tény, adat 
igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR 1-16. §-aira. 
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben 
elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés 
tekintetében. 
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

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

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül  az előírásoknak és a szerződésben 
rögzítetteknek megfelelően teljesített, ......... millió HUF értékű gépjármű javítására, karbantartására és/vagy szervizmunka 
elvégzésére irányuló referenciával. 
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás 
feladásának pillanatában érvényben lévő, és a feladás napjáig szerződésszerűen teljesített referenciamunkákat is elfogadja befejezett 
referenciaként.  
Ajánlatkérő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra számolja át a teljesítés napján érvényes 
Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. 
 
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik: 
M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú szakirányú műszaki végzettségű (gépészmérnök vagy közlekedési jármű mérnök vagy műszaki 
menedzser) szakemberrel,  
M.2.2. legalább 1 fő autó-villamossági, illetve azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, 
M.2.3. legalább 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező autószerelő szakmunkás, illetve azzal egyenértékű végzettségű 
szakemberrel, 
M.2.4. legalább 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező karosszériaszerelő , illetve azzal egyenértékű szakemberrel, 
akik rendelkeznek legalább 1 éves (12 hónapos) szakmai tapasztalattal javítás, karbantartás és/vagy szervizmunka területén. 
 
Ugyanazon szakemberrel legfeljebb 2 db, az M.2.1-M.2.4. pontok szerinti követelményt lehet teljesíteni.  
Ajánlatkérő a párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe. 
 
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Amennyiben az AT 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 65. § 
(7) és (9) bekezdésében, továbbá 67. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a 
KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai 
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a 
jegyzékén való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

/hónaptól-év/hónapig formátumban történő megadásával), valamint a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok), amelyekből 
az alkalmassági követelménynek való megfelelés kiderül, 
3) a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. 
 
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon 
alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti 
szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot 
igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy 
mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás 
elektronikus elérhetősége. 
Az ATnek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, a formanyomtatvány 
benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények 
előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. ATnek a IV. rész alfa szakaszát 
kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem. A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § 
(4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban meghatározott 
dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 
követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IgenAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív információk

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Nem

HU

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)

Nem

Nem

Igen

Igen
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VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

1. Az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus 
közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a 
Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával 
kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR 
üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető 
el. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) 
Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában 
és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre 
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja. 
2.        AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget, figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel 
el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
3.        A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
4.        Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)
-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról 
szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos 
jognyilatkozatot tehet. 
5.        AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében. 
6.        AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti 
felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni. 
7.        Adott esetben AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. 
A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. 
8.        Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. 
9.        A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt 
eredménytelenségi okot. 
10.        Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/lajstromszám): Bodorics 
István/00374. 
11.        A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat 
érvénytelenségét okozhatja. 
12.        Értékelési rész- és alszempontonként adható pontszám: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont, az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. 
részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a dokumentációban rögzítettek szerint.  
13.        AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek 
teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 
már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat. 
14. Az ajánlathoz adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) és/vagy alvállalkozó és/vagy kapacitást 
biztosító szervezet képviselője részéről aláírásra került] csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult 
azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki 
aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási 
címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a 
kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi 
aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni. 
15. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A 
válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók. 
16. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá adott esetben az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat 
ajánlat részeként történő benyújtását. 
17. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. 
18. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az esetlegesen bekövetkező balesetekre és károkozásra vonatkozó 
legalább ......000.000,-Ft/év és legalább ...000.000,-Ft/kár biztosítási összegű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását 
kiterjeszteni. 
19. Részajánlat kizárásának indoka: A részekre bontás mellőzésének oka, hogy mind a vontatókat, mind a vontatmányokat ugyanazzal 
a felszereltséggel, szaktudással rendelkező cég el tudja látni, így külön helyre vinni őket gazdaságtalan lenne, jelentősen drágítaná az 
eljárást, illetve amennyiben egy vállalkozás nyeri az eljárást, mennyiségi kedvezmény is szóba jöhet. 
Karakterkorlátozás miatt a VI.3.9. pont a III.1.2. pontban folytatódik.
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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I. BEVEZETŐ 

 

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

Az ajánlatkérő megbízásából eljáró Apex-MM Kft. nevében szeretnénk megköszönni, hogy ér-

deklődésével megtisztelte a jelen közbeszerzési eljárást. 

 

Számos ajánlatkérői oldalon teljesített megbízás tapasztalatai alapján szükségesnek tartjuk, 

hogy felhívjuk szíves figyelmüket egyértelmű, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítésének fontosságára. 

 

Ennek elsődleges célja megbízónk érdekeinek védelme, mivel ezt semmi nem sérti jobban, mint 

az, ha egyébként teljesítésre alkalmas ajánlattevők ajánlatai minősülnek érvénytelennek „csu-

pán” a benyújtott anyagok tartalmi hiányosságai miatt. 

Ugyanakkor az eljárás tisztaságát minden más körülménynél fontosabbnak ítélve, az ajánlatok 

minősítésekor mindent megteszünk azért, hogy a közbeszerzési törvény, az ajánlati felhívás, 

valamint a dokumentáció előírásai maradéktalanul betartásra kerüljenek. 

 

Ez a gyakorlatunkban következetesen érvényesített szempont talán túlzottan bürokratikusnak 

tűnik, azonban meggyőződésünk, hogy a verseny tisztasága kizárólag abban az esetben bizto-

sítható, ha a törvényi előírások, valamint az előzetesen rögzített szempontok az eljárás során 

következetesen betartásra kerülnek, mivel ha egy ajánlattevő javára akár csak egy esetben is 

engedményt tennénk egy jelentéktelennek tűnő elem tekintetében, egy másik ajánlattevő joggal 

várhatná el ugyanezt lényegesen fontosabb tartalmi hiányosság esetén is. 

 

Kérjük ezért, hogy ajánlatukat szigorúan az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megha-

tározottak szerint állítsák össze, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben 

meghatározott informálódási lehetőséggel. 

 

 

 

 

 

Bodorics István sk. 

ügyvezető igazgató 

Apex-MM Kft. 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00374 

 

levelezési cím: 1027 Budapest, Fő u. 92. II. emelet 3. 

e-mail: bodorics@apex-mm.hu 
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II. AJÁNLATI FELHÍVÁS 

 

 

Elérhetősége: 

 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398932022/reszletek  
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyá-

nak egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmá-

nyú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra 

vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megne-

vezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értel-

mezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. 

 

 

 

 

Külön fájlban csatolásra kerül az EKR rendszerben.



IV. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK, ÉRTÉKELÉSÉNEK MENETE 

 

Az ajánlatok bírálata 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (to-

vábbiakban: Kbt.) XIII. fejezetének rendelkezései szerint végzi el. 

 

– Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során először a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján azt 

vizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

– Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 

gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az 

alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 

kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az 

ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71–72. § szerinti bírálati 

cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a 

Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. 

 

– Ajánlatkérő csak a fentiek szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az értékelési 

szempontok szerint. 

 

– Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az 

értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t 

megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 

tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

 

 

Az ajánlatok értékelése 

 

 

Értékelési szempontok 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően, a legjobb ár-

érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja] értékeli. 

 

Az ajánlatok értékelése során az ajánlati felhívásban rögzített értékelési szemponton kívül sem-

milyen más többletvállalás nem értékelhető, a Kbt. előírásaira tekintettel az ajánlatkérő minden 

ilyenre való utólagos ajánlattevői észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani. 
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Értékelési rész- és alszempontok és súlyszámok: 

 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80 

1.1. Walking floor pótkocsik felújításának díja összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 75 

1.2. Volvo vontatók felújításának díja összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 5 

2. A jótállás többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett (min. 0, max. 

további 12 hónap) / Súlyszám: 20 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Az 

értékelés az alábbi szempontok szerint valósul meg: 
 

Értékelési szempont 

meghatározása 

Értékelési szempont megne-

vezése 
Súlyszám 

Ár 1. értékelési al-

szempontja 

1.1. Walking floor pótkocsik 

felújításának díja összesen 

(nettó HUF) 

75 

Ár 2. értékelési al-

szempontja 

1.2. Volvo vontatók felújításá-

nak díja összesen (nettó 

HUF) 

5 

1. minőségi részszem-

pont 

2. A jótállás többlet időtartama 

hónapban a minimálisan elvárt 

12 hónap felett (min. 0, max. 

további 12 hónap) 

20 

 
 

Mindegyik rész- és alszempont esetében az adható pontszám: 0-10. 

 

 

Az ár 1.1.-1.2. értékelési alszempontjai: Az „összesen ajánlati árakat” úgy számítjuk ki, hogy 

az árazatlan költségvetéseket tartalmazó táblázatokban feltüntetett tételek nettó ajánlati árait 

szorozzuk a rendelni kívánt darabszámmal (db), majd ezek összegét vesszük.  

Az Ajánlattevőnek az „összesen ajánlati árat” a megadott egység szerint, nettó forintban, egész 

forintra kerekítve kell megadnia. 

 

 

Az értékelés módszere az ajánlati ár 1.1 - 1.2. értékelési alszempontjai esetében fordított 

arányosítás az alábbiak szerint: 

Az ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár. 

Az alszempontonkénti értékelés során a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem 

maximális pontot kap, a többi pedig, a legkedvezőbbhöz viszonyítva arányosítással kerül ki-

számításra egy tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. 

 

Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazása a Közbeszerzési 

Hatóság (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója alapján történik. 

 

Az értékelés során adható pontszám alszempontonként: 0-10. 

 

A pontszámítás képlete: 

P = (Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin 

ahol: 
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

1. minőségi részszempont: A jótállás többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 

hónap felett (min. 0, max. további 12 hónap) 

 

Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy a jótállás vállalt időtartama 12 hónap, mely alapkö-

vetelmény, tehát 0 többlet hónap megajánlása esetén a minimális 0 (nulla) pontszám kerül ki-

osztásra. Ajánlatkérő az alapkövetelményt meghaladó időtartamot értékeli úgy, hogy max. to-

vábbi 12 hónap többletértéket vesz figyelembe. A 12 hónap vagy a 12 hónapot meghaladó több-

let megajánlása esetében a maximális 10 pont kerül kiosztásra. 

 

Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2020. 

évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója alapján: 

 

             Avizsgált 

P =   ---------------    x  (Pmax - Pmin) + Pmin 

             Alegjobb 

 

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (12 hónap), amire a maximális pontszám kerül 

kiosztásra 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (0 hónap), amire minimális pontszám kerül 

kiosztásra 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont 

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont 

 

 

A Felolvasólapon az alkatészekre vonatkozó jótállás vállalt többlet időtartamát kérjük 

feltüntetni (egész naptári hónapban). 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a legkedvezőbb ajánlati elemet meghaladó vállalás esetében is – a 

többi ajánlat pontszámának kiszámítása során – ajánlatkérő legkedvezőbb elemként az értéke-

lési felső limitnek tekintett legkedvezőbb értéket helyettesíti a képletbe (tehát abban az esetben 

is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi 

eleme ezen értéknél kedvezőbb). 

 

 

 
* * * 

 

 

Az egyes ajánlatok értékelési, pontszámaik számításának módszere: 
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Az egyes értékelési al- és részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó 

súlyszámmal beszorzásra, majd a szorzás alapján, az ár alszempontokhoz, valamint a minőségi 

szemponthoz tartozó kapott értékek összeadásra kerülnek. 

 

Amennyiben az ár értékelési alszempontok vonatkozásában megadott ajánlati elem aránytala-

nul alacsony, vagy a minőségi kritérium értékelési részszempont vonatkozásában megadott 

ajánlati elem túlzottan alacsony vagy magas, abban az esetben az Ajánlatkérő írásban indoklást 

kér az érintett ajánlattevőtől. 
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V. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

1. Az ajánlattevőnek közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai kö-

vetelmények maradéktalan figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania az 

Egységes Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban. EKR) keresztül. 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy jelen közbeszerzési eljárás 

az EKR-ben kerül (https://ekr.gov.hu) lebonyolításra az elektronikus közbeszerzés (EKR) 

részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: e-Kr.) 

rögzítettekre tekintettel. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy 

nyilatkozataik, kérdéseik, kérelmeik, ajánlatuk stb. más módon nem, csak kizárólag az EKR 

rendszeren keresztül nyújthatóak be. 

 

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 

 

Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelős-

ségű Társaság végzi (https://ujvilag.gov.hu/ekr), jogszabályban rögzített feladata a felhasz-

nálók támogatása is. Az EKR használatával kapcsolatosan a gazdasági szereplők részére, 

így az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. ad felvilágosítást, a fentebb megadott honlapon 

lévő elérhetőségeken. 

 

Az EKR használatáról bővebb felvilágosítás található az alábbi helyen, amelyet a rend-

szerbe való belépést követően érhetnek el: 

https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas 

 

Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilat-

kozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus 

úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, továbbá 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 41/A §-a tartal-

mazzák. 

 

Ahol a Kbt. vagy a törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az aján-

latkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a doku-

mentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – 

amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll 

rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 

Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatko-

zattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább foko-

zott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban 

– az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 

szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) 

kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Ahol e törvény végre-

hajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilat-

kozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumen-

tum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot 

közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektro-

nikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

 

https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
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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 

részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilat-

kozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven 

kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. 

 

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 elektroni-

kus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hite-

lesítéssel. 

 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés 

érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvál-

lalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról 

szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a köz-

beszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok in-

formatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, 

illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiány-

pótlásra 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 vo-

natkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszer-

zési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informati-

kai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 

jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthe-

tőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési doku-

mentumokban 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 tartalma ezt köve-

tően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumen-

tumot nem nyújtotta volna be, és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel 

kell eljárni. 

 

Az EKR-ben egyrészt a rendszer által automatikusan létrehozott elektronikus űrlapok, más-

részt ajánlatkérő által összeállított nyilatkozatok találhatók. Ez utóbbiak többfélék. Van 

olyan nyilatkozat, amely az EKR-ben megválaszolandó (igen/nem típusú) és olyan amely-

nek az iratmintáját az EKR-ből ajánlattevőnek le kell töltenie, majd kitöltést és aláírást kö-

vetően pdf. formátumban a rendszerbe vissza kell tölteni (letölthető iratminta). Ezek mellett 
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van olyan dokumentum, amelyet Ajánlattevőnek kell elkészítenie és pdf. formátumban 

ajánlatához csatolnia az EKR-ben (új dokumentum). 

 

Az EKR rendszerbe feltölthető dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 25 

MB/dokumentum méretet. 

A fájlnevekben az ékezetes, illetve a speciális karakterek nem használhatók a széles körű 

kompatibilitás biztosításának érdekében. 

 

Az ajánlat elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és benyújtani. 

 

Az EKR-be feltöltött ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy al-

kalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által készített - dokumentumot (nyi-

latkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy 

olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatal-

mazást kaptak.  

 

A Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok 

egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve - a közvetlenül valamely követelés érvényesí-

tésének alapjául szolgáló (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról 

szóló nyilatkozat) nyilatkozatot/nyilatkozatokat, melyeket eredeti aláírt példányban kér 

ajánlatkérő benyújtani. 

 

2. Irányadó jog: A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozá-

sában az ajánlati felhívás feladásának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek, valamint a hatályos Ptk. előírásai szerint 

kell eljárni. 

 

3. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés 

e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot jelen eljárás során, amely szerint - a hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból 

álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határ-

időben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás rész-

vételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést. 

 

4. Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás sza-

bályait a Kbt. 68. §-a és az e-Kr. 15. §-a tartalmazza. 

 

5. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összes szerződéses kö-

telezettségre tekintettel kell megadni magyar forintban, vagyis az ajánlati árnak minden 

olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel 

szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a műszaki-

szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. 

 

6. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az aján-

lattevőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményétől. 

 

7. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi 

határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 
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8. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gaz-

dasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a 

Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az 

ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilat-

kozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekez-

dése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbe-

szerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektroni-

kus elérhetősége. 
 

9. Az Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás 

benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszer-

zési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. 

Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági 

szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figye-

lembe 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 követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy 

azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

 

10. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglal-

taknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfe-

lelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 

és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szer-

vezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőfor-

rások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság 

igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell 

- a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az aján-

lattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyi-

latkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlattevő 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. 

 

Az ajánlattevő – figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (6a) bekezdésére 

– kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet 

igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az 

EKR-ben előzetesen rögzítette. 

 

11. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító 

szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gaz-

dálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 

aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
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12.  Bármely gazdasági szereplő a megfelelő ajánlattételhez – elektronikus úton, az EKR-ben 

– kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől a közbeszerzési dokumentumok-

ban foglaltakkal kapcsolatban azok értelmezésére, pontosítására.  

Ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatást nem kötelező megadnia, ha a kiegészítő tájékoz-

tatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották 

be.  

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerint ésszerű időben, de 

az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal köteles megadni.  

Ajánlatkérőnek lehetősége van az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, ha a kiegészítő 

tájékoztatás szükséges a megfelelő ajánlattételhez, de elegendő idő nem áll rendelkezésre. 

Erről jogszabály szerint tájékoztatást ad. Ajánlattevőnek az ajánlatát a kiegészítő tájékozta-

tásban foglaltak figyelembevételével kell elkészítenie.                             

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdéseket, 

valamint az azokra adott válaszait egyidejűleg, írásban küldi meg valamennyi, az eljárás 

iránt érdeklődését jelző Gazdasági szereplő részére.  

A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési dokumentumok részét képe-

zik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elekt-

ronikus úton az EKR-ben. 
 

13. Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé 

gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös ajánlattevők te-

kintetében. 

 

14. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy felvilá-

gosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 

titkot (ideértve a védett ismeretet is) az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 

1. § 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 sze-

replő 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 in-

dokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

 

A Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján, az ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak külö-

nösen:  

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilván-

tartásból 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 be-

mutatott  

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó informáci-

ókat és adatokat,  

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vo-

natkozó információkat és adatokat,  
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d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 

értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,  

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve 

a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekez-

désben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekez-

dés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.  

 

A Kbt. 44. § (3) bekezdése alapján, az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének 

(székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy 

adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti 

értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) 

bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott 

költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 

15.  Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt 

tevékenységhez kapcsolódóan tájékozódhat a munkavállalók védelmére és a munkafeltéte-

lekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés tel-

jesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő az előbbiek szerinti tájékozódás érdekében ez-

úton megjelöli azon szervezet (hatóság) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az Aján-

lattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium  

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály  

Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.  

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.  

Telefon: (06 1) 896-2902  

Fax: (06 1) 795-0880  

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu  

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium  

Munkavédelmi Főosztály  

Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.  

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.  

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002  

Fax: (06 1) 795-0884  

Email: munkavedelmi-foo@itm.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  

http://www.mbfsz.gov.hu  

cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.  

Tel: 1/301-2900  Fax.: 1/301-2903  

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.mbfsz.gov.hu honlapon 

 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal  

http://www.nav.gov.hu  

Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: 1/428-5100  Fax: 1/428-5509  

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.nav.gov.hu honlapon  
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Nemzeti Népegészségügyi Központ 

http://nnk.gov.hu/  

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  

Tel.: 1/476-1100  Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 777 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság  

www.egyenlobanasmod.hu  

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.  

Telefon: 06-1-795-2975 Zöldszám: 06 80 203 939 Fax: 06-1-795-0760 Postafiók: 1539 

Budapest, Pf. 672 e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu  

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.egyenlobanasmod.hu honlapon 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Fő-

osztály 

7621 Pécs, Király u. 46. 

tel: 06-72-896-052 Postacím: 7602 Pécs, Pf. 406/1. 

E-mail:  pecs.munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu 

 

A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok országos listája az alábbi 

linken érhető el: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15.  

Tel.: 06 (72) 567-100 

Email: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 

 

 

16. Az ajánlatban szereplő valamennyi pénzügyi adatot, így az ajánlati árat is magyar forintban 

(HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar forint-

ban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, 

az eljárást indító felhívás feladásának napján közzétett deviza árfolyamok képezik. 

 

17. Az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás 

csak ezen a nyelven történik. 

Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű irato-

kat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatkérő elfogadja a nem magyar 

nyelven benyújtott iratanyagok ajánlattevő általi fordítását is. Amennyiben az idegen nyel-

ven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása között eltérés van, a magyar nyelvű 

iratban foglaltak az irányadóak. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát 

vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás 

a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az 

idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó 

esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell. 
 

18. Az Ajánlatkérő jelzi, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az 

ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától 

számított 30 nap, amely időtartam alatt az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntéséről az aján-

lattevő(ke)t értesíti [Kbt. 81. § (11)]. 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
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Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza 

meg, úgy az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlat-

tevő(ke)t ajánlataiknak az eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig történő 

fenntartására azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidő-

ben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt idő-

pontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati 

kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés so-

rán az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. [Kbt. 70. § (2)] 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlati kötöttség Kbt. 70. § (2) bekezdés szerint 

meghatározható legfeljebb kilencven, illetve százhúsz napos időtartama alatt sem tudja el-

végezni, az 54. § (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kérheti fel az ajánlattevőket aján-

lataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. Ha az ajánlattevők eljárást 

lezáró döntésről való értesítését megelőzően az ajánlati kötöttség a száznyolcvan napot 

meghaladná, az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést a 75. § (1) bekezdés c) pontjára figye-

lemmel hozhatja meg. [Kbt. 70. § (2a)] 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő(k) részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen ajánlattevő megjelö-

lésre került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége to-

vábbi harminc nappal meghosszabbodik, a szerződés megkötésére ezen időtartam alatt fog 

sor kerülni, az ajánlatkérő írásbeli jelzése alapján, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdései szerint. 

 

19. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának 

egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, ere-

detű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy véd-

jegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a 

tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a 

„vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. 

 

20. A Kbt. 36. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlattevő ugyanabban a közbe-

szerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintet-

ében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § 

(7) bekezdés]. 

 

21. Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő 

információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. 

 

22. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 

tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér az elektronikus közbeszerzési 

rendszeren keresztül írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban 

értesíti, 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. 

 

 

23. Az ajánlatot alkotó dokumentumok 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi el, ezért az ajánlatban benyújtandó ira-

tok (ajánlatot alkotó okmányok) köre is ehhez a két szakaszhoz igazodik. 
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a) A bírálat első szakaszában a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, valamint a 

pénzügyi és gazdasági, továbbá műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló 

dokumentumokat nem kell benyújtania a gazdasági szereplőnek, hanem elegendő valam-

ennyi ajánlattevőnek, kapacitást biztosító szervezetnek az előírt feltételeknek megfelelő, 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: Formanyomtatvány) 

csatolása a fentiek igazolására. A fenti iratokon kívül az ajánlatkérő által előírt valam-

ennyi irat csatolandó az ajánlathoz. 
 

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása, valamint az alkalmasság körében esetlegesen 

már az ajánlatban benyújtott igazolásokat a bírálat első szakaszában, a 69. § (2) bekezdés sze-

rinti bírálat során figyelmen kívül hagyja ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint 

felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a 69. § (5)-(14) bekezdések szerint. 

 

Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek külön formanyomtatványt kell benyújta-

nia [321/2015. (X.30.) Korm.rend. 3. § (3) bekezdés]. 

 

b) A bírálat második szakaszában, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szem-

pontokra figyelemmel az első legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőtől kéri meg-

felelő határidő tűzésével a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében az 

ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtását. 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy 

nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott 

számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. 

 
a)  A BÍRÁLAT ELSŐ SZAKASZÁHOZ, VALAMENNYI AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL AZ AJÁNLATHOZ AZ 

AJÁNLATTÉTEL ALKALMÁVAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

1.) Felolvasólap – EKR-ben létrehozott űrlap. 

 

2.) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése, továbbá a 65. § (7) bekezdése 

alapján – EKR-ben létrehozott űrlapok 

 

3.) Kizáró okok igazolása: Az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. §-a szerint az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa benyújtásával (EKR-ben 

létrehozott űrlap) a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában szereplő 

kizáró okok hiányát: 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekinte-

tében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki, 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági 

szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg, 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő ki-

töltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncse-

lekményekről is nyilatkozik, 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének 

„B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt 

adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járuléktartozást és a tartozás lejártának 

időpontját kötelező feltüntetni, 
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- a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtat-

vány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik, 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés e) f), k), és l) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány 

III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, 

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része 

„C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő 

bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést 

a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban 

feltünteti. 

 

Amennyiben egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet 

vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy 

személyek mindegyike részéről kitöltött külön formanyomtatványt is be kell nyújtani. 

Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy személynek az 

alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az 

ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtat-

ványt kell benyújtani. 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az 

ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 

vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles 

benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 

 

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem 

vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót - EKR-ben létrehozott űrlap. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha 

az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra: 

64. § (1)  A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bár-

mely egyéb kizáró ok fennállása ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a tör-

vényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése 

alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy al-

kalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési 

eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végle-

gessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a 

bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gaz-

dasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan in-

tézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják 

a megbízhatóságát. 

 (2)  Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált hatá-

rozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § 

(5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló 

gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfo-

gadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési 

dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 
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Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) 

bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett 

személyekre is vonatkozik. 

 

4.)  Pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság igazolása: 

 

A jelen eljárásban ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem 

írt elő! 

 

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban 

az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. 

részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlattevőnek a IV. rész alfa sza-

kaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem. 

 

Amennyiben az ajánlattevő Kbt. a 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági 

követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva 

kíván megfelelni, akkor meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

 

Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében kapacitásra 

támaszkodik, úgy abban az esetben az ajánlat részeként be kell nyújtani a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn 

kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése 

szerinti szervezet részéről 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. 

(Ajánlatkérő iratmintát nem bocsát rendelkezésre, új dokumentumként kell az ajánlathoz 

csatolni.) 

 

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét 

az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni. 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát az EKR-ben 

létrehozott űrlap tartalmazza. 
 

5.) Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az EKR-ben létrehozott űrlap 

kitöltésével az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 
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b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat. 

Közös ajánlattétel esetén, a nyilatkozatban szereplő információkat közös ajánlattevők 

mindegyike tekintetében külön-külön meg kell adni. 

 

6.) Az ajánlathoz adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) 

és/vagy alvállalkozó és/vagy kapacitást biztosító szervezet képviselője részéről 

aláírásra került] csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre 

jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. 

évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az 

ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak 

írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást 

is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási 

címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó. 

Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről 

elektronikus aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat 

kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.( Új 

dokumentum) 

 

7.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő tekintetében 

csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Új dokumentum) 

Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó 

nyilatkozatot csatolni szükséges. (EKR-ben létrehozott űrlap) 

 

8.) Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők 

együttműködéséről szóló megállapodást (Új dokumentum), amelynek minimálisan az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 

- a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, 

képviselő), 

- a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár, 

- a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés 

teljesítése tekintetében, 

- feladatmegosztás ismertetése a tagok között; 

- az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése 

(melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót) 

- kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe 

A megállapodásnak ki kell terjednie arra, 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. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

9.) Nyilatkozat fordításról (adott esetben) – „A” jelű iratminta 

 

10.) Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) – EKR-ben létrehozott űrlap 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 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. (Új dokumentum) A gazdasági szereplő által 
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adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 

megfogalmazásra. 

 

11.) A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell 

arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) 

bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások 

felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely 

kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy 

hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. (Új dokumentum) 

 

12.) Szakmai ajánlat (Kbt. 3. § 37. pontja szerint): az ajánlathoz csatolni kell a dokumen-

táció mellékleteit képező részletes árajánlatokat, azaz a  ................xlsx Excel táblát 

értelemszerűen kitöltve (a táblázatok "..." és ".....” oszlopai),  [EXCEL formátumban 

és PDF formátumban, azaz az excel táblázatokat nyomtatva, cégszerűen aláírva, 

majd scannelve]. – új pdf. formátumú fájlként, valamint excel formátumú fájlként is 

csatolandó. 

A táblázatok sárga háttérszínnel ellátott cellái tartalmazzák a felolvasólapon feltün-

tetendő összesen nettó ajánlati árakat. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az xls formátumú dokumentum alapján, 

az MS Excel program alkalmazásával fogja a kerekítés szabályai szerint megállapí-

tani az értékelés során a részletes árajánlatban figyelembe vehető értékeket a pont-

számok szabályszerű kiosztása, a pontazonosság elkerülése érdekében. A pdf for-

mátumú dokumentum biztosítja, hogy az Ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott 

tartalom módosíthatatlan legyen. Fentiekre tekintettel amennyiben az ajánlatban a 

részletes árajánlat csak excel vagy csak pdf formátumban kerül benyújtásra, AK a 

Kbt. 71. § alapján hiánypótlást rendel el. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás-nak 

nem tesz eleget, sem a PDF, sem az EXCEL formátumú dokumentum hiánya nem 

tekinthető formai hiányosságnak, az ajánlat ezért a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 

szerint érvénytelen. 

(Árazatlan költégvetés – walking floor pótkocsik, Árazatlan költégvetés - vontatók) 

 

 

13.) Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlati felhívás „II.2.13) 

További információ” 2. pontjában előírt szakemberekkel, berendezésekkel és 

eszközökkel rendelkezni fog a szerződéskötés időpontjára. (Dokumentáció 

mellékletét képező „F” iratminta) 
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának 

kitöltési útmutatója 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, 

amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes 

bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági 

szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a 

gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási 

szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, 

amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának 

korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási szempontokhoz 

kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának 

kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát 

megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak 

a III. rész A. szakaszára (1) vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos 

jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki 

egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell 

megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan 

hozzáférjenek egy adott igazoláshoz. 

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek 

és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító 

felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére 

vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági 

szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott 

információt (2) meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek 

kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe (3). Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági 

szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával 

(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-

databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), amelyet a Bizottság szervezeti egységei 

díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági 

szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani. 

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, 

versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági 

szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot is. (5) A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések 

kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész 

igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat. 

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre 

hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen 

tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár 

alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó 

különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás) 

(6). Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a 

közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes 

európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, 

attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv (7) hatálya alá tartoznak-e. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr1-L_2016003HU.01001801-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr2-L_2016003HU.01001801-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr3-L_2016003HU.01001801-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr4-L_2016003HU.01001801-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr5-L_2016003HU.01001801-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr6-L_2016003HU.01001801-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr6-L_2016003HU.01001801-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr7-L_2016003HU.01001801-E0007
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Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti 

bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, 

vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges. 

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak 

megfelelően eljárás indítható, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – 

általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási szempontok 

teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot 

tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő 

dokumentumokat. 

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már 

megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb 

módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a 

megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESPD-

szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás 

és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai 

berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren …) tárolt információ felhasználásával. 

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog 

rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható (8). Ez azt jelenti, 

hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind 

elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás 

minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált 

lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ 

újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus 

kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az 

ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött 

egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, 

amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő 

szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek (9). 

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 

a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, 

hogy az adott kiválasztási szempontoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy 

megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns 

információkat. 

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok (10) 

részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre 

vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási 

szempontok vonatkoznak). 

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok (11) kiállításáért melyik 

hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra 

vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett 

kiegészítő iratokat. 

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok 

előírhatják (12) számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen 

kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt 

kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció 

bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket 

rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr8-L_2016003HU.01001801-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr9-L_2016003HU.01001801-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr10-L_2016003HU.01001801-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr11-L_2016003HU.01001801-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr12-L_2016003HU.01001801-E0012
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résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az 

olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági 

szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek. 

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett 

dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő 

hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben 

bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt 

kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges 

információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban. 

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető 

az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak 

érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az 

információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, 

internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő 

hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes 

adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet (13) végrehajtó nemzeti szabályoknak 

megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges 

adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre 

vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz. 

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert 

gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek 

által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért 

adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, 

vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt. 

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok 

teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie. 

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok 

teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy 

az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai 

közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a 

releváns információkat (14). 

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott 

esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt 

információk tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes 

európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. 

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő 

testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való 

döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, 

lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó 

szabályokat. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a 

figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem 

szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr13-L_2016003HU.01001801-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr14-L_2016003HU.01001801-E0014
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dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés 

módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják) (15). 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, 

feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely 

lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági 

szereplőnek kell kitöltenie. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll: 

—I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőre vonatkozó információk 

—II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

—III. rész: Kizárási okok: 

—A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 57. 

cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. 

cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, 

míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, 

hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat). 

—B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség 

megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 

2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen 

feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 

80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek 

nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező 

határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.). 

—C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel 

kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, 

amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok 

alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) 

bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő 

szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja 

számukra ezek alkalmazását). 

—D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok 

—IV. rész: Kiválasztási szempontok (16) 

— α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése 

— A: Alkalmasság 

— B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 

— C: Technikai és szakmai alkalmasság 

— D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok (17) (18) 

—V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése (19) 

—VI. rész: Záró nyilatkozat 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr15-L_2016003HU.01001801-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr16-L_2016003HU.01001801-E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr17-L_2016003HU.01001801-E0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr18-L_2016003HU.01001801-E0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN#ntr19-L_2016003HU.01001801-E0019
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b) A BÍRÁLAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN AZ AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN FELHÍVÁSÁRA, A KBT. 69. § (4) 

ÉS 81. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

1.) Kizáró okok igazolásai 

 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 8. §-a szerint a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazo-

lásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen kö-

teles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes 

személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésé-

ben említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 

által hitelesített nyilatkozatot; 

 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL.(a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az aján-

latkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes 

adó- és vámhivatal igazolását vagy adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti adóigazolást; 

 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az elekt-

ronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs 

szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlat-

kérő ellenőrzi; a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági sze-

replő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 

2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet 

tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az aján-

latkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül 

cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilat-

kozatot; 

 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő a Hatóság által az 

EKR-ben közzétett nyilvántartást ellenőrzi. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont ha) 

alpontja alkalmazásában az ajánlatkérő az EKR-ben közzétett nyilvántartásban sze-

replő információkat és a gazdasági szereplő 4. § (1b) bekezdése szerinti nyilatkoza-

tát veszi figyelembe, valamint alkalmazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a kizárás 

megítéléséhez szükséges további információk kéréséhez (EKR-ben létrehozott űr-

lap: Formanyomtatvány, mely az ajánlattétel során kerül benyújtásra, a bírálat má-

sodik szakaszában ismételt benyújtása nem szükséges); 

 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, 

a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok meg-

valósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra 
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vonatkozóan az ajánlatkérő a Hatóság által az EKR-ben közzétett nyilvántartást el-

lenőrzi. A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont ja) alpontja alkalmazásában az ajánlatkérő 

az EKR-ben közzétett nyilvántartásban szereplő információkat és a gazdasági sze-

replő 4. § (1b) bekezdése szerinti nyilatkozatát veszi figyelembe, valamint alkal-

mazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a kizárás megítéléséhez szükséges további 

információk kéréséhez (EKR-ben létrehozott űrlap: Formanyomtatvány, mely az 

ajánlattétel során kerül benyújtásra, a bírálat második szakaszában ismételt benyúj-

tása nem szükséges); 

 

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 

ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges 

igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyene-

sen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt el-

lenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van 

szó; 

 

ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terroriz-

mus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–

b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevé-

nek és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek 

nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja sze-

rinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csa-

tolni; (EKR-ben létrehozott űrlap, amelyet az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) be-

kezdés szerinti felkérésére kell benyújtani) 

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadá-

lyozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pontja szerint a tényleges 

tulajdonos fogalma a következő: 

38) tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyi-

séggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésé-

ben 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 szemé-

lyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett 

társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 

nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vo-

natkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyi-

séggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meg-

határozott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet 

végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést 

gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
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da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a ked-

vezményezettje, 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 befo-

lyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka fe-

lett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges 

tulajdonosa, 

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges 

tulajdonosa, 

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint 

annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon 

ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá 

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető 

tisztségviselője; 

 

ic) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy 

vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, il-

letve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-

os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, 

az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cég-

név, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

(EKR-ben létrehozott űrlap, amelyet az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés 

szerinti felkérésére kell benyújtani) 

 

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő 

ellenőrzi a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak a foglalkoztatást elősegítő szolgál-

tatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. 

évi CXXXV. törvény 11. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra ho-

zott adatokból, valamint az idegenrendészeti szerv honlapján közzétett adatokból; 

 

j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, 

a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

 

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a to-

vábbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintet-

ében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH által az EKR-ben közzétett in-

formációk alapján ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön igazolást, az 

EKR-ben nem szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő 

köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumen-

tumba foglalt nyilatkozatot (EKR-ben létrehozott űrlap: Formanyomtatvány, mely 

az ajánlattétel során kerül benyújtásra, a bírálat második szakaszában ismételt be-

nyújtása nem szükséges); 
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l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni 

igazolásként az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumen-

tumba foglalt nyilatkozatot (EKR-ben létrehozott űrlap, mely az ajánlattétel során 

kerül benyújtásra, a bírálat második szakaszában ismételt benyújtása nem szüksé-

ges); 

 

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. és 11. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli 

nyilatkozatokat fogadja el.  

 

Az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet 

vonatkozásában további igazolási kötelem nincs, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 15. § (1) bekezdése alapján elfogadja az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum benyújtását, illetve az alkalmasság igazolása érdekében igénybe nem vett 

alvállalkozók vonatkozásában ajánlatkérő továbbra is elfogadja a Kbt. 67. (4) bekezdése 

szerinti nyilatkozatot. 

 

2.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására – tekintettel arra, hogy ajánlatkérő 

ilyen alkalmassági feltételt nem határozott meg - az ajánlattevőnek iratanyagot 

nem kell benyújtania. 

 

3.) Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához az ajánlattevőnek be kell nyújtania az 

ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság / A kiválasztási 

szempontok felsorolása és rövid ismertetése pontjában meghatározott igazolásokat, 

iratanyagokat, dokumentumokat. 

 

Referenciabemutatás 
„B” jelű iratminta 

(Feltöltendő dokumentum) 

Nyilatkozat szakemberekről EKR-ben létrehozott űrlap 

Nyilatkozat szakemberekről 
„D” jelű iratminta 

(Feltöltendő dokumentum) 

Szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját 

kezűleg aláírt szakmai önéletrajza 

„E” jelű iratminta 

(Feltöltendő dokumentum) 

Szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilat-

kozat 

„E” jelű iratminta 

(Feltöltendő dokumentum) 

Szakember végzettségét igazló dokumentum(ok) Feltöltendő dokumentum(ok) 

 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, ame-

lyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott mi-

nősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-

ban foglaltakra is – hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követel-

ménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 

szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági 

szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos 

listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja. 
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VI. SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

 

 

Külön fájlban csatolásra kerül az EKR rendszerben. 
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VII. MELLÉKLETEK 

 

 

  



„A” 

 

 

 

NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL 

 

a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű  

Társaság által kiírt 

Pótkocsik és vontatók felújítása 

tárgyú közbeszerzési eljáráshou 

 

 

Alulírott ……………….., mint a …………………. (cég megnevezése, székhelye) cégjegy-

zésre jogosult képviselője 

 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatunkban szereplő nem magyar nyelvű 

iratokról/dokumentumokról készült fordítások tartalma minden tekintetben megfelel az eredeti 

tartalomnak, az abban foglaltak hitelességéért teljes körű felelősséget vállalunk. 

 

 

 

 

Kelt: …………………., 2022. év ………….. hó ….. nap 

 

 

 

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

/cégszerű aláírás/ 
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„B” 

REFERENCIABEMUTATÁS 

a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű  

Társaság által kiírt 

Pótkocsik és vontatók felújítása 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

Alulírott ……………………………………….., mint a ………………….  (cég megnevezése, 

székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az eljárást megindító fel-

hívásban előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelést az alábbi referenciákkal kívánjuk 

igazolni: 

Teljesítés ideje 

Szerződést kötő másik 

fél neve, elérhetősége 

A korábbi telje-

sítés tárgyának 

bemutatása1 

A korábbi 

teljesítés el-

lenértéke 

(HUF) 

A teljesítés 

az előírá-

soknak és a 

szerződés-

ben rögzí-

tetteknek 

megfele-

lően tör-

tént-e? 

(Igen/Nem) 

megkezdés 

időpontja 

(év/hó/nap) 

befejezés 

időpontja 

(év/hó/nap) 

      

      

      

      

 

Tudomásom van arról, hogy a szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 

nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban 

megkezdett, és 36 hónapon belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített leg-

alább 25 millió HUF értékű gépjármű javítására, karbantartására és/vagy szervizmunka elvég-

zésére vonatkozó referenciával. 

 

Tudomásom van továbbá arról, hogy a fent bemutatott korábbi teljesítéseket a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában a 22. § (2) bekezdés 

szerinti tartalommal kell igazolni. 

 

Kelt: ………., 2022. év ……….. hó ….. nap 

 

 

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

/cégszerű aláírás/ 

 
1 A korábbi teljesítés tárgyát olyan részletezettséggel kell bemutatni, amelyből egyértelműen meghatározható a 

szerződés tárgya. 
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„C” 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL1 

a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű  

Társaság által kiírt 

Pótkocsik és vontatók felújítása 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
 

 

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………….…………………………. 

mint a …………………………………………………………………………………. (cég 

megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai  

 

nyilatkozom/nyilatkozunk2, 

 

hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) bekezdése, 

valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. 

 

 

Kelt: ………., 2022. év ……….. hó ….. nap 

 

 

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

/cégszerű aláírás/ 

  

 
1 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
2 A nyilatkozat közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara általi hitelesítése szükséges! 
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„D” 

 

NYILATKOZAT SZAKEMBEREKRŐL 

a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű  

Társaság által kiírt 

Pótkocsik és vontatók felújítása 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott ……………………….., mint a(z) ….....………………. (cég megnevezése, székhe-

lye) Ajánlattevő képviselője az alábbiakban mutatom be azt a szakembert, akit be kívánunk 

vonni a teljesítésbe, továbbá a műszaki, illetve szakmai alkalmasság vizsgálatakor kérünk fi-

gyelembe venni. 

 

Alkalmassági követelmény Szakember neve 

M.2.1. legalább 1 fő középfokú szakirányú 

műszaki végzettségű szakember 

 

 

M.2.2. legalább 1 fő szakmunkás bizonyít-

vánnyal rendelkező lakatos, illetve azzal 

egyenértékű szakember 

 

M.2.3. legalább 1 fő hidraulika szerelő, il-

letve azzal egyenértékű szakember 
 

M.2.4. legalább 1 fő emelőgép kezelő, il-

letve azzal egyenértékű szakember 
 

 

Tudomásom van arról, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában meghatározott alkal-

massági követelményként rögzített feltételeknek történő megfelelés igazolása érdekében, a fent 

nevesített szakember tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani az alábbi doku-

mentumokat: 

- a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, 

- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok), 

- a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba 

történő bevonásáról tudomással bír. 

 

 

Kelt: …………………., 2022. év ………….. hó ….. nap 

 

 

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

/cégszerű aláírás/ 
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„E” 
 

SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA 

a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű  

Társaság által kiírt 

Pótkocsik és vontatók felújítása 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 

 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé.) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé.) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 

  

  

 

SZAKMAI TAPASZTALAT BEMUTATÁSA 

AZ ALKALMASSÁG SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS TAPASZTALAT 

TEKINTETÉBEN 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé.) 

Korábbi gyakorlatok 

(munkaviszony vagy 

projektek) ismerte-

tése, kezdési és befeje-

zési időpontjai 

[év/hónap – év/hónap] 

Ellátott funkciók és feladatok ismertetése, 

az alkalmassági minimumkövetelményként 

előírt szakmai tapasztalatok bemutatása 

Gyakorlati 

idő 

(egész hó-

napban) 

   

   

   

Összesen:  
 

 

 

Kijelentem, hogy a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság által kiírt „Pótkocsik és vontatók felújítása” elnevezésű közbeszerzési 

eljárásban történő bemutatásomról tudomásom van. Kijelentem továbbá, hogy nyertes ajánlat-

tétel esetén az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen 
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részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Kelt: …………………., 2022. év ………….. hó ….. nap 

 

 

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

/sajátkezű aláírás/ 
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„F” 

 

NYILATKOZAT SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATBAN 

a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű  

Társaság által kiírt 

Pótkocsik és vontatók felújítása 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Alulírott ……………….., mint a …………………. (cég megnevezése, székhelye) cégjegy-

zésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy rendelkezni fogunk alábbiakkal a szerződés teljes 

időtartama alatt:  

 

 

- legalább 1 fő technikus végzettségű (közlekedési gépésztechnikus, vagy közúti járműgépész) 

szakemberrel, 

- legalább 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező forgácsoló szakmunkás, illetve azzal 

egyenértékű végzettségű szakemberrel, 

- ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező autóvillamossági 

szerelő, illetve azzal egyenértékű szakemberrel, 

- legalább 1 fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező minősített hegesztő szakmunkás, illetve 

azzal egyenértékű szakemberrel, 

- legalább 1 fő hivatásos gépkocsivezető (C kategória), illetve azzal egyenértékű szakemberrel, 

- legalább 1 fő autófényező, illetve azzal egyenértékű szakemberrel 

akik rendelkeznek legalább 2 éves (24 hónapos) szakmai tapasztalattal javítás, karbantartás 

és/vagy szervizmunka területén; 

 

- műhellyel, mely alkalmas: 

- 4m magas és 10m hosszú tehergépjárművek fogadására, 

- egyidőben legalább 3db jármű fogadására, valamint 

- rendelkezik legalább 2 beálló hellyel rendelkező aknás szerelőállással, ill. 

- a felépítmény megemeléséhez szükséges emelő berendezéssel. 

 

 

 

 

 

Kelt: ………., 2022. év ……….. hó ….. nap 

 

 

 

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

/cégszerű aláírás/ 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

 

amely létrejött egyrészről a: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., 

nyilvántartási szám (PIR): 58797-0-00, adószám: 15587093-2-02, bankszámlaszám: 

10400779-00027864-00000007, képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a(z): ……………………… (székhely: …………………………….; Cg.: 

………………, adószám: ……………., bankszámlaszám: ………………….., képviseli: 

………………) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: 

Szerződő felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő nevében a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022 év ….. hó …... 

napján „Pótkocsik és vontatók felújítása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész szerinti nyílt közösségi közbeszerzési 

eljárást indított.  

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai 

követelményeket az ajánlattételi felhívásban határozta meg. 

A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre: 

 

1. Képzett ajánlati ár (nettó HUF)  

2. 12 hónap garancián túl adott 

garanciaidő (hó) 

 

 

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, 

egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 

2022 év ………. hó ………... napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő a 

hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő – vagy 

amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az eredményhirdetést 

követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezet - Vállalkozó lett. 

3. Ilyen előzmények után a Szerződő felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció 

részét képező műszaki leírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban 

benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

4. Vállalkozó feladatát képezi az ajánlattételi felhívásban meghatározott, és az 

ajánlatában, illetőleg a tárgyalás során vállalt követelményeknek megfelelően 11 db 
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VOLVO vontató, valamint 11 db walking floor pótkocsi felújítása, szervizelése az 1. 

számú melléklet szerint. 

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés keretében elvégzendő felújítási munkák 

részletes meghatározását jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

6. Vállalkozó a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel történő egyeztetés alapján ütemtervet készít a 

javítások elvégzésének időbeli ütemezésére.  

 

II. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

7. Amennyiben Vállalkozónak jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben nem 

szereplő, a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, az információ igényéről 

Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által 

ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, 

nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül - késedelem nélkül - 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

8. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségeknek megfelelő teljesítését a 

szerződés fennállása alatt – akár saját maga, akár megbízottja útján – folyamatosan és 

bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység azonban a Vállalkozót feladat teljesítésében nem 

gátolhatja. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól akkor sem, ha a Megrendelő az 

ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

 

III. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

9. Vállalkozó haladéktalanul felelős tájékoztatni a Megrendelőt minden olyan körülményről, 

amely jelen szerződés vagy a szerződés alapján létrejött egyedi megrendelés teljesítését 

érdemben érinti vagy befolyásolja. 

10. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik, illetőleg a munkák megkezdéséig rendelkezni fog 

a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, beleértve a 

szakképzettséget és a hatósági engedélyeket. 

11. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Vállalkozó 

teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a 

közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasságának igazolásában.  Vállalkozó legkésőbb 

a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi 

olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre 

jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók 

bejelentésben közölt adatainak változásáról. Vállalkozó a szerződésbe foglaltan, annak 

aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

A Vállalkozó kijelenti a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján:  

- A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe 

venni: ……………………………. (részletezve) 
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- A szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók megnevezése, székhelye, elérhetősége, 

képviselője): ………………………………… (részletezve) 

12. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

13. Vállalkozónak minden alvállalkozó munkájának tervezett kezdési időpontja előtt és a 

helyszínen történő munkák megkezdése előtt legalább 1 munkanappal, rendkívüli sürgősség 

esetén legkésőbb a munkakezdésig, értesítenie kell a Megrendelő képviselőjét.  

14. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E 

körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán 

eredő károkat teljeskörűen megtéríti. 

15. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó jogszabályok, 

előírások (tűzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, stb. feltételek) és 

szabványok teljes körű betartásával végzi, valamint az esetleges munkabaleseteket jelenti és 

nyilvántartja. 

16. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés, illetve a 

Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka 

megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy 

szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt indokolást tartalmazó vélemény 

kifejtésével, írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 

fenntartja, a Vállalkozó a szerződést felmondhatja, illetőleg a szerződéstől indokolással 

ellátott írásbeli nyilatkozattal elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a 

Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.  

17. Az alkalmazott anyagok és az alkalmazni kívánt technológiát a Vállalkozó köteles a 

Megrendelő képviselőjével jóváhagyatni. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű 

felelősségét nem csorbítja és a teljesítést nem hátráltathatja. 

18. A Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 

együttműködnek. A teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul 

tájékoztatják egymást. Az együttműködési kötelezettség a Megrendelő vonatkozásában nem 

jelent többletkötelezettség-vállalást. 

19. Ha a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

20. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul 

értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyleteiről.  

 

IV. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

21. Vállalkozó a meghatározott munkákat Ajánlatkérővel egyeztetett ütemterv alapján látja 

el. 

22. Vállalkozó hibátlan teljesítésre vállalkozik, a szerződésben foglalt árak hibátlan teljesítés 

esetén érvényesek.  
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23. Vállalkozó felelős a vállalt munka szakszerű kivitelezéséért, valamint a munka végzése 

alatt a terület vagyon- és létbiztonságáért, továbbá felelősséggel a munka elvégzéséhez 

igénybe vett saját személyzetének tevékenységéért.  

24. Hibás teljesítés esetén Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás arányos részét a 

kijavításig visszatartani. Ha a hibás teljesítés miatt Megrendelőnek a teljesítéshez fűződő 

érdeke megszűnt jogosult a szerződést felmondani, hátrányos jogkövetkezmények nélkül.  

 

V. SZERZŐDÉS IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA 

25. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással – eltérő 

időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és ettől számítottan 

határozott időtartamra, 2023.06.30 napjáig kötik. Felek kikötik, vagy a jelen szerződésben 

rögzített egyéb feltétel bekövetkeztekor. Szerződő  

 

VI. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

26. A szerződés összege: …………………………,- HUF + ÁFA. 

27. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót jelen szerződésben, illetőleg az 

egyedi megrendelés alapján létrejövő egyedi szerződésekben meghatározott feladatok 

ellátásáért vállalkozási díj illeti meg: 

28. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben 

megjelölt ár a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó 

valamennyi költség, szállítási díj, adó, és egyéb közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő 

teljesítéséhez fedezetet nyújt. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a 

teljesítésbe bevont alvállalkozóitól, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű 

adó és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését.  

29. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jogszabályok a feladat teljesítésébe 

bevont munkavállalók közterheit, járulékait, pótlékait érintően változnak, úgy a szerződésben 

meghatározott árat felülvizsgálják, és kölcsönös és egybehangzó nyilatkozattal módosíthatják 

a Kbt. 141. §-a alapján. 

30. A számlát egy példányban, a Megrendelő székhelyét, adószámát és a szerződés tárgyát 

feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. A számla melléklete a 

teljesítési igazolás. Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult azokat 

azonosíthatatlanként visszaküldeni, és a visszaküldött számlában érvényesített követelés nem 

válik esedékessé. 

31. Megrendelő a vállalkozói díjat – a Megrendelő képviselője által igazolt - szerződés 

teljesítését követően, tételes elszámolás alapján, a Kbt. 135 §. (4) bekezdésében foglaltak, 

valamint a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla kézhezvételét vagy 

– ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az 

igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, 

forintban (HUF) fizeti meg. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az 

esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével és a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § (1)-(3) bekezdésével összhangban kerül sor. 

32. Megrendelő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvényt és vonatkozó jogszabályokat teljes körben alkalmazza. 
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33. Jelen beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik. 

34. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő jelen 

szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a Vállalkozó a Kbt. 

rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot, 

illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 

forintösszeget követelni. 

 

VII. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS, KÁRTÉRÍTÉSI 

FELELŐSSÉG 

35. A Vállalkozót a szerződés IV.21. pontjában meghatározott, ajánlatában vállalt előzetesen 

egyeztetett munkakezdési határidő önhibájából történő elmulasztása esetén kötbérfizetési 

kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett munkaszakasz 

ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,2 %-a. A késedelmi kötbér a késedelembeesés 

időpontjától esedékes, és minden napot követően fizetendő [a rendelkezésre állási idő 

figyelembevételével] mindaddig míg a Vállalkozó a megrendelt kivitelezési munkát meg nem 

kezdi. A kötbér maximális mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenszolgáltatás: 30 %-a 

36. Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a 

késedelem a Vállalkozó hibájából ered. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a 

szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, 

döntést a Szerződő felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó 

rendelkezésére, és a késedelmes teljesítés kizárólag Megrendelő ebbéli Vállalkozó által el 

nem hárítható mulasztásából ered, abban az esetben kötbérigény nem érvényesíthető. 

Vállalkozót továbbá nem terheli kötbérfizetési kötelezettség, ha kötelezettségei teljesítését vis 

maior akadályozza meg. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy 

egyéb munkahelyi zavargások, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, 

áradások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél 

érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak 

kiküszöbölni. 

37. Ha olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős, a szerződés megszűnik, a Vállalkozó köteles 

a szerződésben rögzített nettó szerződéses összeg 10 %-ának megfelelő összegű kötbér 

megfizetésére, azzal, hogy a kötbér vetítési alapja a teljesítés arányában csökken. 

38. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek – 

hibás teljesítéshez kötődő – elvesztését.  

39. A Megrendelő a szerződéstől elállhat, köteles azonban a Vállalkozó által az elállás 

közléséig igazolhatóan elkészített, illetve megkezdett munkák teljes ellenértékét megtéríteni 

és jogosult egyéb igazolt kárának megtérítését igényelni. 

40. Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően …………….. teljes 

körű jótállási kötelezettséget vállal az általa munkákért. A jótállás ideje alatt az esetleges 

meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás 

vagy más szakszerűtlen használat, beavatkozás által okozott károk kijavítására. A 

szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a 

Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadók. 
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VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS ANNAK 

JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 

41. A szerződés a Szerződő felek közös megegyezésével, írásban kizárólag a Kbt. 141. § 

szerinti körülmények fennállta esetén módosítható. 

42. Jelen szerződésben foglalt megállapodás határozott időtartamára tekintet nélkül 

bármelyik fél jogosult jelen szerződést 30 naptári napos felmondási határidővel, a másik 

félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, rendes felmondással felmondani. 

Egyoldalú felmondás esetén a felmondási idő kezdő napja a felmondó fél tértivevényes 

értesítő levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második eredménytelen 

kézbesítési kísérlet esetén a levél kézbesítettnek tekinthető. 

43. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési 

kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, ha: 

a) a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy 

ismételten megszegi; 

b) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű, de legalább 8 napos határidőn belül 

nem tesz eleget annak a felhívásnak, hogy szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

tegyen eleget; 

c) a Vállalkozó a szerződés ……. számú mellékletében meghatározott árak bármelyikét 

egyoldalúan, Megrendelő hátrányára módosítja,  

d) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul 

vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét; 

e) a Vállalkozó által fizetendő késedelmi és/vagy késedelmes munkakezdési kötbér 

együttes összege eléri jelen szerződésben meghatározott maximális mértéket 

(szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított keretösszeg 10 %-át.) /ilyen esetben a 

Megrendelő meghiúsulási kötbért nem követelhet/; 

f) jogerős marasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt. 

44. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha 

a) Vállalkozói társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

45. Vállalkozónak a szerződésszegésből eredő kárt meg kell térítenie, és mentesítenie kell a 

Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, 

veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered 

jelen szerződés teljesítése során.  
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IX. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

46. A munkavégzés összehangolása, a beruházás teljesítése során szükségessé váló 

intézkedések megtétele tekintetében.  

Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy: Megrendelő részéről kapcsolattartó személy: 

név: Hoffmann Bálint név:  

telefon:+36 20 373 1110  telefon: 

e-mail: hoffmann.balint@delkom.hu e-mail:  

A kapcsolattartók adatait (nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, stb.) a Felek kizárólag a 

szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, illetve az ahhoz kapcsolódó 

egyéb jogos érdekek érvényesítése érdekében jogosultak kezelni. Felek az adatkezelés során a 

kapcsolódó jogszabályok és adatvédelmi szabályzataik rendelkezései szerint járnak el. 

47. Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett 

képviselőiket, hogy a beruházás teljesítésével kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési 

jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, 

illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedést és nyilatkozatot, amely a szerződés, 

teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, valamint mellékleteiben foglaltakkal 

nem ellentétes. A Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének 

korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők 

személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik. 

48. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 

döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. Minden olyan közlést, mely 

a szerződés vonatkozásában a címzett részéről tudomásulvételt, vagy intézkedési 

kötelezettséget jelent, illetve keletkeztet, írásban is meg kell küldeni. Felek megállapodnak 

abban, hogy a szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, 

értesítést levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. A postai úton eljuttatott 

nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendőek, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt 

megtagadta”, „címzett ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a 

nyilatkozattevőhöz.  

49. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, 

amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó 

ésszerű határidőn belül nem tudják megoldani a keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése 

érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra figyelemmel a Pécsi Járásbíróság, illetve 

perértéktől függően a Pécsi Törvényszék illetékességének. 

50. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és 

azt követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra 

jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában 

nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen 

adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a szerződés, illetőleg az egyedi 

megrendelés alapján létrejövő egyedi szerződések teljesítésére használhatók fel.  

51. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségeiről és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti 

kötelezettségek teljesítéséért.  

52. Szerződő Felek tudomásul veszik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve az Állami 

Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
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törvény foglaltakat, amely alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a 

Megrendelő nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.  

 

X. NYILATKOZATOK 

53. Mindkét fél kijelenti, hogy 

▪  kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 

teljesítésére; 

▪  a jelen megállapodást a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 

jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a 

szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb 

jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; 

▪  nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen megállapodásban foglaltak érvényességére, 

teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 

 

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

54. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) 

Korm. rendelet, az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 

közbeszerzési eljárásban készített ajánlatételi felhívás, valamint dokumentáció előírásait kell 

alkalmazni.   

55. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 

2. számú melléklet:  A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás 

3. számú melléklet: Műszaki leírás  

4. számú melléklet:  Vállalkozó ajánlata  

5. számú melléklet: Indikatív dokumentum a bejelentett alvállalkozók százalékos 

és/vagy pénzügyi részvételének arányáról  

A Szerződő felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek 

csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. 

Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik, azzal együtt értelmezendőek. 

Jelen megállapodást a Szerződő felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után 

jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti, egyező példányban írták 

alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti. 

 

Kelt: Pécs, 2022. év …….. hó …… napján  Kelt: Pécs, 2022. év …. hó ….. napján 
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                         Megrendelő 

  Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

 Vállalkozó  
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Felhatalmazó levél 

 

A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás (rövidtett név: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás, székhely: 

7621 Pécs, Széchenyi tér 1., nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár, törzskönyvi 

azonosító szám: 587097, adószám: 15587093-2-02) képviseletében Péterffy Attila elnök 

ezennel 

meghatalmazza  

a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52., Cg: 02-09-064556 képviseli: 

Dr. Leitol Csaba ügyvezető), mint üzemeltetőt, hogy a Mecsek-Dráva Társulási Tanács 

11./2017. (11.15.) számú, 8/2018. (09.15.) számú határozata valamint a  Mecsek-Dráva 

Önkormányzati Társulás elnökének  20 /2020. (XII.2.) számú határozata alapján a Dél-Kom 

Nonprofit Kft. által benyújtott és a Társulás által a 2021. évre vonatkozó nettó 838.660.600 Ft 

+ Áfa, azaz bruttó 1.065.098.962.-Ft értékben elfogadott pótlási, fejlesztési terv részét képező 

alábbi közbeszerzési eljárásokat azok lebonyolítására előkészítse: 

- Walking floor pótkocsik felújítása, melynek értéke nettó 99.000.000 Ft + Áfa, azaz 

bruttó 125.730.000.-Ft 

 

- kökényi telephely útburkolatainak cseréje és felújítása, melynek értéke nettó 

108.175.000.-Ft + Áfa, azaz 137.382.250.-Ft 

 

 
Megbízott az ajánlattételi felhívás és dokumentáció Tanács általi jóváhagyását követően 

jogosult a közbeszerzési eljárás lefolytatására, az ajánlatok kiértékelésére, és az eljárást lezáró 

döntés előkészítésére. 

Pécs, 2022. ……………. 

 

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

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás                                       Dél-Kom Nonprofit Kft. 

      képv: Péterffy Attila Elnök                                              képv.: Dr. Leitol Csaba Ügyvezető 

                 Meghatalmazó                                                                    Meghatalmazott 
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