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TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! 
 
 
Az Ajánlatkérő TERMOPLAST Műanyagfeldolgozó Közkereseti Társaság – mint a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) bekezdése 
szerinti Ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) – nevében ezennel felkérjük, hogy a 
2017.07.18..napján feladott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017.07.19. napján 2017/S 
136-278701 iktatószámon megjelent ajánlati felhívás, valamint a dokumentációban leírtak szerint 
tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.  
 
Ajánlattételi határidő: 2017. 08.23. napja 11:00 óra. 
 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
TERMOPLAST Műanyagfeldolgozó Közkereseti Társaság  
székhely: 7630 Pécs, Nagyhídi út 24. 
Telefon: +3672525058 
Fax: +3672532955 
E-mail: info@termoplast.hu, andras.nagy@termoplast.hu 
Kapcsolattartó: Nagy András, műszaki vezető 
 
Lebonyolító szervezet: 
Dr. Zoric Ildikó  
székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 38/A. 
Telefon: +36 72/ 279 200 
Fax: +36 72/ 279 200 
Kapcsolattartó: Dr. Zoric Ildikó, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,  
Lajstromszám: 00158 
E-mail: : jougyved@gmail.com 
 
 
Az eljárás típusa: 

Kbt. Második Rész, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 81. § 
szerint. 
 
Eljárás tárgya:   

Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére a GINOP-1.2.1-16/000315 
azonosítószámú projekt keretein belül  
 
A szerződés időtartama: 
A szerződés teljesítési véghatárideje a szerződés hatályba lépésétől számítottan, 
az 1. rész esetében 6 hónap, azaz 180 nap, 
a 2. rész esetében 6 hónap, azaz 180 nap, 
a 3. rész esetében 6 hónap, azaz 180 nap. 
Előteljesítés minden rész esetében lehetséges. 
 
 
A közbeszerzésben résztvevők köre: 
A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt 
gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Azok a szervezetek vagy személyek, akik az eljárást megindító 

mailto:bela.siklosi@termoplast.hu
mailto:andras.nagy@termoplast.hu
mailto:jougyved@gmail.com
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felhívás, valamint a hozzá tartozó dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk 
alapján a szerződés teljesítésére alkalmasak. 
A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel 
feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő 
kéri, hogy Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott átvételi 
igazolást kitöltve és aláírva a dokumentumok letöltését követően minél előbb küldje meg az 
Ajánlatkérő nevében eljáró kapcsolattartó részére. A kapcsolattartó elérhetőségeit az ajánlati 
felhívás I.3 pontja tartalmazza. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a közbeszerzési 
dokumentumok letöltéséről (átvételéről) a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolásának 
megküldésével tájékoztassa Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési 
dokumentumok átvételi igazolásának meg nem küldéséből, és ezáltal például a kiegészítő 
tájékoztatás(ok) átvételének elmulasztásából fakadó, esetlegesen az ajánlatokban előforduló 
hiányosságokért. A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatóak. 
 
Egyéb rendelkezések: 

Amennyiben az Eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, 
úgy az Eljárást megindító felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni.  
 
Ha jelen dokumentáció konkrét dátumok helyett határidőt tartalmaz, abban az esetben a határidő 
számításra a Kbt. 48. § (1)-(5) bekezdését kell alkalmazni. 
 
Az eljárás során felmerülő, az Eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban nem 
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
 
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok és az 
ajánlati felhívás mellett a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is 
szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérőnek a jelen közbeszerzési dokumentumok 
kiadásával nem célja a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a 
felhívásban meghatározottak megismétlése. 
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1.  BEVEZETŐ 

1. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszebbmenőbb mértékig 
történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevők részére a sikeres Ajánlattétel lehetőségét. 
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a 
dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be 
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. Kérjük az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat 
szigorúan a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározottak szerint készítsék el és nyújtsák be. Javasoljuk, hogy a felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat mielőbb tanulmányozzák át és szükség esetén pedig minél előbb éljenek a 
közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével, hogy 
Ajánlatkérő az eljárást a tervezett, illetve jogszabályi határidőn belül le tudja folytatni. A 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban foglalt feltételek 
bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73. §-a alapján érvénytelennek minősülhet. 
Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem 
készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan 
(alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a 
dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint 
ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn 
nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a Kbt. 
82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik 
arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak 
megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv 
jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges 
adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint ad 
iránymutatást arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági 
szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot 
köteles tenni.  
 
 
2. AZ ELJÁRÁS NYELVE 

2.1. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar. 

2.2. Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű 
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkérő a 
fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is elfogad. A fordítás tartalmának 
helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az 
ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 
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3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
3.1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 
ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől vagy az általa 
meghatározott szervezettől. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása során a Kbt. 56. §-ben 
foglaltakat alkalmazza. 

3.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások vonatkozásában a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdései szerint 
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik munkanapot (tájékoztatás 
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
tizedik napig megérkeznek Ajánlatkérőhöz. 

3.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 
szerezhet: 
 
Dr. Zoric Ildikó  
Cím: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 38/A. 
Fax: +36/72- 279 200 
E-mail: : jougyved@gmail.com 
 
A Kbt. szabályozása értelmében sem az Ajánlatkérő, sem a Közbeszerzési szakértő alkalmazottai 
nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) 
felvilágosítást adni. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott 
elérhetőségre közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon 
(vagy a Kbt. 41. § (1) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő 
tájékoztatásért a Közbeszerzési szakértőhöz. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből 
eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli.  
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb 
feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, pl. „*.docx” formátumban is megküldeni az 
eljárást megindító felhívásban megjelölt e-mail címre. 
A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban történik, a közbeszerzési dokumentumokkal 
megegyező helyre történő haladéktalan feltöltéssel, továbbá az érdeklődő gazdasági szereplőknek 
(akik ezt jelezték, és elérhetőségüket megadták) egyidejűleg közvetlenül e-mailen is 
megküldésével. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített 
kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik. 
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzési 
dokumentumok letöltését követően  nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő 
tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez 
történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).  
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az Ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a 
Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt. valamint a 
közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az 
Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat 
felvilágosítást. 

3.4. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során helyszíni bejárást, illetve konzultációt [Kbt. 56. § 
(6) bekezdés] nem tart. 
 

mailto:jougyved@gmail.com
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4. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 
 

4.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt 
kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) 
becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

4.2. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2) 
bekezdés alapján. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció 
elektronikus úton a fentiekben megadott www.termoplast.hu/kozbeszerzes elérhetőségen érhető 
el. Ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek az elektronikusan letöltött dokumentációt, ha annak 
mellékletét képező átvételi adatlap (11. sz. melléklet), kitöltve az ajánlattételi határidőig 
visszaküldésre kerül Ajánlatkérő képviseletében eljáró email vagy fax elérhetőségére. A 
dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy 
ajánlattevőnek visszaigazolni a dokumentáció letöltését).  

A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg 
ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére 
közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell 
tájékozódnia Ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról. 

4.3. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania. 
- az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni és az ajánlattevő részéről 
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen; 
- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, 
vagy a számokat vagy a képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 
A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 
egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult 
kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében 
szükséges; 
- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
- az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell (CD, DVD vagy 
pendrive adathordozón) benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az előírtnál több példányt nyújt 
be, és az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, Ajánlatkérő egy tetszőleges példányt 
kiválaszt, és azt tekinti eredetinek. Ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy 
kiválasztott ajánlati példányt tekinti irányadónak. Ajánlatkérő a felhívásban előírta az eredeti 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását, azt az ajánlattal 
együttesen, azzal közös csomagolásban szükséges benyújtani a felhívásban megjelölt időpontig és 
időintervallumban. 
- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) 
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

http://www.termoplast.hu/
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- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni; 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy – tekintettel a Kbt. 41. § (1) bekezdésére is – az 
ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás hiányában joghatás kiváltására nem alkalmasak, így azt 
minden esetben kérjük a megfelelő helyen és a megfelelő személy által cégszerűen aláírva 
benyújtani. Olyan ajánlattevő esetén, akire nem értelmezhető a cégszerű aláírás előírása, 
megfelelő, ha a rá vonatkozó jognyilatkozat-tételi szabályoknak megfelelő, saját kezű aláírását 
alkalmazza. 
- az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak 
biztosítani kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, egyértelműen látható legyen, 
hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem 
tettek, és a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok; 
- a zárt csomagon fel kell tüntetni az alábbiakat: 
 - Az Ajánlattevő nevét és székhelyét 
 - Az Ajánlatkérő nevét 
 - Az eljárás megnevezését 
 - Továbbá az alábbi feliratot:  

„AJÁNLAT- 
Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére a GINOP-1.2.1-

16/000315 azonosítószámú projekt keretein belül – 
Az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően nem bontható fel!” 

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért 
az ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 
Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A 
postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az 
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
 
4.4. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: 
 
TERMOPLAST Műanyagfeldolgozó Közkereseti Társaság  
7630 Pécs, Nagyhídi út 24. 
 

Határideje: 2017. 08.23. napja 11.00 óra 
 

Személyes leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat munkanapokon 9-15 óra között adják le, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11 óráig! 

4.5.  Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás 
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.  

4.6. Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben 
a vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz 
mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben 
megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). Az Ajánlattevő 
felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt 
igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
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4.7. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges 
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei Ajánlattevőt terhelik. Az 
ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel 
kapcsolatban felmerülő költségeket az Ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben 
történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, 
- amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – 
saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata. 

4.8. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe Ajánlattevőnek – a pontos 
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz 
szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban 
részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása 
mellett – az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az Ajánlattevők kérdéseire adott 
válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. 

4.9. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 
 
 
5. RÉSZAJÁNLATTÉTEL, ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL 
LEHETŐSÉGE 

 
5.1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.1.6) pontjának kiegészítéseképp közli, hogy jelen 
eljárás során részekre történő ajánlattételt tesz lehetővé. Ajánlatkérő 3 részre bontotta a 
beszerzését, mely részek közül ajánlattevő bármely részre, részekre, illetve valamennyi részre is 
ajánlatot tehet. 

5.2. Az Ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen 
ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak 
a többi ajánlattal. 
 
 
6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 
6.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk 
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. 

6.2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy 
létrehozását ajánlatkérő kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 

6.3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

6.4. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

6.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 

6.6. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor 
az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 
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(a)  a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult 
közös ajánlattevő megnevezését; 

(b) jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra kijelölt közös ajánlattevő adatait; 
(c)  a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden közös ajánlattevő 

részéről; 
(d) ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a közös 

ajánlattevők között; 
(e) a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (teljes körű jótállás, késedelmi kötbér, 

meghiúsulási kötbér) biztosítására vonatkozó feltételek teljesítésének ismertetését a 
közös ajánlattevők között;  

(f) a számlázás rendjét a közös ajánlattevők között (a közös ajánlattevők külön-külön 
kötelesek a számlázásra) 

6.7. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződést – amennyiben a 
nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyikének alá kell írnia. 
 
 
7. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME 

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a 
Kbt. 44. § tartalmazza. 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben 
ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, 
vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 
 
 
8. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

 
8.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: 
 
TERMOPLAST Műanyagfeldolgozó Közkereseti Társaság  
7630 Pécs, Nagyhídi út 24. 
 
2017. 08.23. napja 11.00 óra 

 
8.2. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat 
igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték 
elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők 
viselik. Késve érkezett ajánlatok a versenyben nem vehetnek részt. 
 
8.2. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) szerinti személyek lehetnek jelen. 

8.3. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt 
közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre 
álló anyagi fedezet összegét részajánlattétel biztosítása esetén részenként a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése alapján. 
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8.4. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő – 
személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 
felolvasólapba. 

8.5. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az Ajánlattevő személyének megállapítása 
céljából kerül felbontásra, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel Ajánlatkérő, melyet az összes – 
beleértve az elkésett – Ajánlattevőnek megküld. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot nem szolgáltatja 
vissza, tekintettel arra, hogy a Kbt. 46. § 2) bekezdése szerinti 5 éves iratmegőrzési kötelezettség 
az elkésett ajánlatokra is vonatkozik.  

8.6. Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon 
belül az összes ajánlattevő részére faxon és/vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus 
levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton megküld. 
 

 
9. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

9.1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 60 
naptári nap, tekintettel a Kbt. 81.§(11) bekezdésére (folyamatba épített ellenőrzés).  

9.2. Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 
felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, 
az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által 
megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által 
megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az 
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés 
során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

9.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben – a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 
meghosszabbodik. 
 

 
10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
 
10.1. A nyílt eljárásban az ajánlatok bírálatát az Ajánlatkérő egy szakaszban végzi, a Kbt. 69. § - 
70. § -ában foglalt nyílt eljárás közösségi eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza. 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, az ajánlati nyilatkozatok alapján az ajánlatok értékelését 
követően végezi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a 
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a 
bírálatot. 

10.2. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
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10.3. Az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során 
megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására 
okot adó körülmények. 

10.4. Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes 
ellenőrzése körében köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, 
szükség szerint a Kbt. 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a 
nyilatkozatban feltüntetett elérhető adatbázisok adatait is.  
Az előzetes ellenőrzés során a megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési 
szempontok szerint értékeli, majd az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően 
az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt 
megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében 
az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. Ajánlattevő által ajánlatában az Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott 
igazolásokat az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró 
döntést megelőzően, kizárólag azon Ajánlattevő(k) tekintetében bevonni a bírálatba, amely 
Ajánlattevő(ke)t Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az 
Ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel az Ajánlattevőt az 
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az 
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy 
felvilágosítást kér. Amennyiben az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő ajánlata a 
hiánypótlás, és felvilágosítás kérést követően érvénytelen, ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot -  
az értékelés során kapott pontszám alapján - követő ajánlatot benyújtott ajánlattevőt kéri fel az 
igazolások benyújtására.  
Az igazolások nem kérhetők, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát 
igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Az említett igazolási módok kiválthatók, ha az érintett 
gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a 
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Ezért amennyiben ilyen adatbázisban, 
jegyzékben szerepel az Ajánlattevő, kérjük mindenképp jelölje annak elérhetőségét a megfelelő 
helyen a dokumentumban. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kérheti a 
releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.  

10.5. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 
Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás 
eredménytelenségéről szóló döntést egy adott részajánlati körben, ha az eljárásban a végleges 
részárajánlatok mindegyike meghaladja az adott résznél a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összegét.  

10.6. Az Ajánlatkérő köteles az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az Ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. 
A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza. 
Mindaddig, amíg bármely Ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 
határidő van folyamatban, az Ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az 
Ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha 
Ajánlattevő a hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba 
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
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Az Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi Ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 
aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 
tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül. 

10.7. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az Ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a 
közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a 
becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni.  
Az irreális ajánlati elem (ellenszolgáltatás) miatti indokolás kérés szabályait a Kbt. 72. §-a 
tartalmazza. 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésének alkalmazására, azaz az alábbiak 
szerinti értékelésre: 
A bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében 
vizsgálja az ár aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti 
eljárást. 
 
 
11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS AJÁNLATI ÁR 
 
11.1.  

1. RÉSZ: 
 
11.1.1. Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány 
szerinti értékelési szempont. 
 

Részszempont Súlyszám 

1. részszempont Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR) 70 

2. részszempont 
Szerszámtér befoglaló mérete  
(mm-ben megadva) 

30 

2.1. alszempont 
Szerszámtér befoglaló mérete  
(szélesség; mm-ben megadva) 

15 

2.2. alszempont 
Szerszámtér befoglaló mérete  
(hosszúság; mm-ben megadva) 

15 

 
11.1.2. A nettó ajánlati ár átalányár. A nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon 
minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak 
és illetékek, stb., kivéve az ÁFA-t. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, 
amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, a beszerzendő 
eszközök helyszínre szállítását, össze-, be-, és felszerelését, telepítését, szárazjáratását és a 
használat betanítását, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos 
munkák elvégzése költségeit. 

11.1.3. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
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11.1.4. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi Ajánlattevői kifizetési igényt. 

11.1.5. Az Ajánlattevők csak Euróban (EUR) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. 

11.1.6. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat kizárólag arab számmal van lehetősége megadni (betűvel 
kizárt). 

 
11.1.7. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 1-10 pont. 
 
Az 1. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az ajánlatok tartalmi elemeit a ponthatárok 
között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A 
többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány 
szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. Ajánlatkérő a legjobb 
ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. sz. 
melléklet A.1.ba) pontja szerinti) fordított arányosítás módszere tartalmazza. 
 
Az értékelés módszere képletekkel leírva: 
A legjobb : a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár Euro-ban 
P max = 10 
P min = 1 
P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma 
A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban 
 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
A 2. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.;) 1. sz. 
melléklet A. 1. a) pontja szerint. 
 
Ajánlatkérő a szerszámtér befoglaló mérete szélességén (2.1. alszempont), és hosszúságán (2.2. 
alszempont) - ugyanazon – az ajánlattevő által megajánlott - konkrét gép paramétereit érti. 
Az alábbi képlet az arányosítás módszerét írja le, a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a 
lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a 
leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek 
különbségéhez viszonyítva kapnak pontot.  
 
A két szélsőérték közötti pontszám kiszámításának képlete a vizsgált tartalmi elemre: 
 

  minminmax PPP
AA

AA
P

blegrosszablegjobb

blegrosszabvizsgált





  

 
ahol:  
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: 10  
P min: 1  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (szélesség, vagy hosszúság mm-ben), értéke 2.1.: 
≤750; 2.2.: ≤750 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (szélesség, vagy hosszúság mm-ben) ), értéke 
2.1.: ≥520; 2.2.: ≥570 
 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (szélesség, vagy hosszúság mm-ben); 
 

 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 

Az ajánlati elemek azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (min.), 
valamint legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő 
egyaránt 10 pontot ad (max) alszempontonként:  

2.1.: (min.520-max.750),  
2.2.: (min.570-max.750). 
  
Ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja az adott részszempontra, amennyiben ajánlatában a 
maximális értéket meghaladó ajánlatot tesz, továbbá Ajánlatkérő a pontszámok meghatározásánál 
a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe (tehát a képletbe abban az esetben is 
a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti az Alegjobb érték helyébe, hogyha a 
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).  
Amennyiben Ajánlattevő ajánlata az adott részszempont vonatkozásában nem éri el a minimum 
értéket, abban az esetben Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a megajánlott eszköz nem felel meg a 
dokumentációban meghatározott minimális műszaki elvárásoknak. Az Ajánlattevőnek a 
szerszámtér befoglaló méretét (szélesség, hosszúság) kizárólag arab számmal és mm-ben van 
lehetősége megadni (betűvel kizárt). 
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az Ajánlatkérő 
megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint 
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

 
11.2. 

2. RÉSZ: 
 

11.2.1. Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány 
szerinti értékelési szempont. 
 

Részszempont Súlyszám 
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1. részszempont Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR) 70 

2. részszempont 
 Körasztal mérete (átmérője)  
(mm-ben megadva)     

30 

 
11.2.2. A nettó ajánlati ár átalányár. A nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon 
minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak 
és illetékek, stb., kivéve az ÁFA-t. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, 
amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, a beszerzendő 
eszközök helyszínre szállítását, össze-, be-, és felszerelését, telepítését, szárazjáratását és a 
használat betanítását, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos 
munkák elvégzése költségeit. 

11.2.3. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

11.2.4. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi Ajánlattevői kifizetési igényt. 

11.2.5. Az Ajánlattevők csak Euróban (EUR) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. 

11.2.6. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat kizárólag arab számmal van lehetősége megadni (betűvel 
kizárt). 

 
11.2.7. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. 
 
Az 1. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az ajánlatok tartalmi elemeit a ponthatárok 
között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A 
többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány 
szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. Ajánlatkérő a legjobb 
ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. sz. 
melléklet A.1.ba) pontja szerinti) fordított arányosítás módszere tartalmazza. 
 
Az értékelés módszere képletekkel leírva: 
A legjobb : a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár Euro-ban 
P max = 10 
P min = 1 
P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma 
A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban 
 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 



18 

 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
A 2. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.;) 1. sz. 
melléklet A. 1. a) pontja szerint. 
 
Az alábbi képlet az arányosítás módszerét írja le, a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a 
lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a 
leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek 
különbségéhez viszonyítva kapnak pontot.  

 
A két szélsőérték közötti pontszám kiszámításának képlete a vizsgált tartalmi elemre: 
 

  minminmax PPP
AA

AA
P

blegrosszablegjobb

blegrosszabvizsgált





  

ahol:  
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: 10  
P min: 1  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (szélesség, vagy hosszúság mm-ben) értéke ≤1200 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (szélesség, vagy hosszúság mm-ben) értéke 
≥1000 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (szélesség, vagy hosszúság mm-ben); 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 

Az ajánlati elemek azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (min.), 
valamint legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő 
egyaránt 10 pontot ad (max): min.1000 mm - max.1200 mm 

Ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja az adott részszempontra, amennyiben ajánlatában a 
maximális értéket meghaladó ajánlatot tesz, továbbá Ajánlatkérő a pontszámok meghatározásánál 
az adott maximum értéket veszi figyelembe (tehát a képletbe abban az esetben is a 
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti az Alegjobb érték helyébe, hogyha a 
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).  
Amennyiben Ajánlattevő ajánlata az adott részszempont vonatkozásában nem éri el a minimum 
értéket, abban az esetben Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a megajánlott eszköz nem felel meg a 
dokumentációban meghatározott minimális műszaki elvárásoknak. Az Ajánlattevőnek a körasztal 
méretét (átmérőjét) kizárólag arab számmal és mm-ben van lehetősége megadni (betűvel kizárt). 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az Ajánlatkérő 
megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. 

Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
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Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint 
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
 
11.3. 

3. RÉSZ: 
 

11.3.1. Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány 
szerinti értékelési szempont. 
 

Részszempont Súlyszám 

1. részszempont Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR) 70 

2. részszempont 
Körasztal mérete (átmérője)  
(mm-ben megadva)     

30 

 
11.3.2. A nettó ajánlati ár átalányár. A nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon 
minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak 
és illetékek, stb., kivéve az ÁFA-t. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, 
amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, a beszerzendő 
eszközök helyszínre szállítását, össze-, be-, és felszerelését, telepítését, szárazjáratását és a 
használat betanítását, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos 
munkák elvégzése költségeit. 

11.3.3. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

11.3.4. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi Ajánlattevői kifizetési igényt. 

11.3.5. Az Ajánlattevők csak Euróban (EUR) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. 

11.3.6. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat kizárólag arab számmal van lehetősége megadni (betűvel 
kizárt). 

 
11.3.7. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. 
 
Az 1. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az ajánlatok tartalmi elemeit a ponthatárok 
között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A 
többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány 
szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. Ajánlatkérő a legjobb 
ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a 
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Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. sz. 
melléklet A.1.ba) pontja szerinti) fordított arányosítás módszere tartalmazza. 
 
Az értékelés módszere képletekkel leírva: 
A legjobb : a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár Euro-ban 
P max = 10 
P min = 1 
P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma 
A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban 
 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
A 2. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.;) 1. sz. 
melléklet A. 1. a) pontja szerint. 
 
Az alábbi képlet az arányosítás módszerét írja le, a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a 
lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a 
leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek 
különbségéhez viszonyítva kapnak pontot.  

 
A két szélsőérték közötti pontszám kiszámításának képlete a vizsgált tartalmi elemre: 
 

  minminmax PPP
AA

AA
P

blegrosszablegjobb

blegrosszabvizsgált





  

ahol:  
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: 10  
P min: 1  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (szélesség, vagy hosszúság mm-ben) ) értéke ≤1200 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (szélesség, vagy hosszúság mm-ben) értéke 
≥1000 

 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (szélesség, vagy hosszúság mm-ben); 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 

Az ajánlati elemek azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (min.), 
valamint legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő 
egyaránt 10 pontot ad (max): min.1000 mm - max.1200 mm 

Ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja az adott részszempontra, amennyiben ajánlatában a 
maximális értéket meghaladó ajánlatot tesz, továbbá Ajánlatkérő a pontszámok meghatározásánál 
az adott maximum értéket veszi figyelembe (tehát a képletbe abban az esetben is a 
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legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti az Alegjobb érték helyébe, hogyha a 
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).  
Amennyiben Ajánlattevő ajánlata az adott részszempont vonatkozásában nem éri el a minimum 
értéket, abban az esetben Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a megajánlott eszköz nem felel meg a 
dokumentációban meghatározott minimális műszaki elvárásoknak. Az Ajánlattevőnek a körasztal 
méretét (átmérőjét) kizárólag arab számmal és mm-ben van lehetősége megadni (betűvel kizárt). 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az Ajánlatkérő 
megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. 

Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint 
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
 

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

12.2. Jelen közbeszerzési eljárást bármelyik részajánlati körben az Ajánlatkérő eredménytelenné 
nyilvánítja, ha:  

a) nem nyújtottak be ajánlatot; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; 
c)  az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 

ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 
Jelen közbeszerzési eljárást bármelyik részajánlati körben az Ajánlatkérő eredménytelenné 
nyilváníthatja (többek között), ha:  

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)–(6) bekezdés]; 

b) a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az 
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel; 

Ajánlatkérő az eljárásban egyik részajánlati körben sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 
pontját. 

 
 
13. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
 
13.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden Ajánlattevő 
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

13.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az Ajánlattevők 
részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, 
szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött 
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szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem 
állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően 
észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést 
orvosolja. Az Ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton 
haladéktalanul, egyidejűleg az összes Ajánlattevőnek megküldeni. 
 
 
14. ELŐZETES VITARENDEZÉS 
 
14.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell 
benyújtani: 

Dr. Zoric Ildikó  
Cím: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 38/A. 
Telefon: +3672 279 200 
Fax: +36/72- 279 200 
E-mail: : jougyved@gmail.com 

A kérelmezőnek az Ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési 
kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási 
cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az 
álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha 
vannak ilyenek - hivatkoznia kell. 

14.2. Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 80. §-a tartalmazza. 

14.3. Amennyiben valamely Ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési 
kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett 
dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése 
napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat 
tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az időpontig a 
szerződéskötési moratórium egyébként lejárna. 
 
 
15. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 
 
15.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. 

15.2. Ajánlatkérő az eredményről szóló írásbeli tájékoztatást követően, a Kbt. 131. § (5)-(6) 
bekezdése szerinti határidőn belül, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján köt szerződést a nyertes 
Ajánlattevővel vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó szervezettel. 

15.3. A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni az eljárást megindító 
felhívás szerinti időpontban a Kbt. 131. § alapján, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban 
megadott szerződéstervezet és az ajánlatának tartalma szerint 

15.4. Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a fenti időpontban, akkor ezt az 
Ajánlatkérő az Ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő 
fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében. 

mailto:jougyved@gmail.com
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15.5. Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti 
körülmény fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – 
legkedvezőbb Ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni. 

15.6. A szerződésnek tartalmaznia kell- az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

15.7. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha Ajánlatkérő 
hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 
meghosszabbodik. 

15.8. Az Ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 
- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 

15.9. Az Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha: 
- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 
- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltételeknek. 
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

15.10. A külföldi adóilletőségű nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

15.11. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.  

15.12. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte 
meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról 
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles 
közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az 
ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.  
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16. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 
 
16.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, 
illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak 
elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben 
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a 
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

16.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során 
meg kell felelni. Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a 
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, 
hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
szerinti követelményeknek. 
 
Adózási kérdésekben: 
 

– Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest, Széchenyi u 2. (központ) 
Tájékoztatási vonal: +36 40424242 

 

– NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága 
7621 Pécs, Rákóczi út 52-56 
7602 Pécs, Pf.:230 
Tel.: 72/533-500 
Fax: 72/212-133 

 

Munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kérésekben:  

– Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
Cím: 7621 Pécs, Király u. 46. 
Levélcím: 7602 Pécs, Pf.:406/1 
Telefon: 72-513-420 
Fax: 72-539-099 
E-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu 

– Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75. 
Tel.: +36 13039300 
Fax: +36 12104255 
Email: munka@lab.hu 

– Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
Tel.: +36 13012900          
Fax: +36 13012903  
E-mail: hivatal@mbfh.hu 

mailto:baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:munka@lab.hu
mailto:hivatal@mbfh.hu
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– Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7. 

Levélcím: 7601 Pécs, Pf.:47 

Telefon: 72-514-999 

Fax: 72-514-949 

E-mail: fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu  

 

Környezetvédelmi kérdésekben:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály   
Címe: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. 
Postacíme: 7602 Pécs, Pf. 412. 
Elektronikus címe: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu  
Honlapja: http://www.ddkvf.hu/index.php  
Telefonszáma:  (72) 567-100 
Telefaxszáma:  (72) 567-103 

 
Munkahelyi egészség kérdéseiben: 
 

– Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Cím:  7623 Pécs, Szabadság u. 7. 

Levélcím:  7601 Pécs, Pf.:47 

Telefon:  72-514-999 

Fax:  72-514-949 

E-mail:  fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu  

 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben: 
 

– Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 
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17. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN NEM RÖGZÍTETT EGYÉB INFORMÁCIÓK, 
ELŐÍRÁSOK, CSATOLANDÓ (EGYÉB) DOKUMENTUMOK 
 
17.1. Az ajánlati felhívás III.2.2. pontjának kiegészítése: 

17.1.1. Fizetési feltételek: 

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme: valamennyi rész esetében Euro, (EUR). 

A pénzügyi fedezet részben saját forrásból, részben a GINOP-1.2.1-16/00315 számú pályázat 
keretében (utófinanszírozásos formában) Európai Unió forrásából biztosított.  

A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 50,0000%-a.  

Amennyiben Ajánlatkérő támogatásra irányuló igénye elutasítására, vagy az igényeltnél kisebb 
összegben történő elfogadására kerül sor, Ajánlatkérő az 3. részajánlati körben a pénzügyi 
fedezetet, vagy kisebb támogatás megítélése esetén a támogatáson felüli részt saját forrásból 
biztosítja.  

Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül 
számított - teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amennyiben az 
előlegre nyertes ajánlattevő igényt tart. Az előleg legkésőbb a szerződés aláírásától számított 15 
napon belül kerül kifizetésre. 

Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. 

Az előleget a végszámlában kell elszámolni. 

Ajánlatkérő a rész-számlázás lehetőségét nem biztosítja.  

A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek 
megfelelően az igazolt teljesítést követően jogosult 1 db számlát benyújtani. A számlán fel kell 
tüntetni a projekt azonosítószámát és megnevezését is.  

Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az 
ellenértéket átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése 
és a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon 
belül a program keretében kötött Támogatási szerződés vonatkozó eljárásrendje szerint. 

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ában foglaltakat teljes 
körben alkalmazza. 
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi 
kamat megfizetésére köteles. 
 
Jogszabályi hivatkozás: 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §; 

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 164. §; 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről  
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17.1.2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

Teljes körű jótállás:  

A kötelező teljes körű jótállás mértéke részenként  

1. rész: 24 hónap,  

2. rész: 24 hónap,  

3. rész: 24 hónap,  

a teljesítés igazolását és a teljes átadás-átvételt követő naptól számítva a forgó kopó alkatrészekre 
is. A jótállási idő alatt a csere, vagy garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az 
Ajánlatkérőre, így nem számolható fel a szállítás, illetve kiszállás díja illetve munkabér sem. 
 
Késedelmi kötbér: Ajánlattevő a teljesítési határidők olyan okból bekövetkező késedelmes 
teljesítése esetére, amelyért felelős késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja: a 
késedelemmel érintett eszközök értékének nettó ajánlati ára, mértéke 0,5 %-a/ naptári nap. A 
késedelmi kötbér maximális összege a nettó vételár 10 %-a, 20 naptári nap, melynek elérése 
esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, melyért az Ajánlattevő 
felelős, meghiúsul, Ajánlattevő köteles a teljes nettó vételár 10 %-át kitevő meghiúsulási kötbér 
megfizetésére. 
 
17.2. Az ajánlati felhívás VI.3. pontjának kiegészítése: 

17.2.1. Irányadó jog: az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell 
eljárni. 

17.2.2. Az ajánlatba csatolni kell azokat az okmánybizonylatokat, nyilatkozatokat, amelyek 
igazolják az ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet jogszerű működését: 
- az ajánlattevő - amennyiben cégnek minősül – elegendő, ha csatolja cégszerűen aláírt 
nyilatkozatát, amelyben megjelöli a cégjegyzékszámát, és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, valamint amennyiben változásbejegyzési eljárás van 
folyamatban, úgy az ajánlatához csatolni szükséges a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást 
egyszerű másolatban. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. 
- egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben 
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében 
Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely 
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 
 
17.2.3. Aláírási jogosultság igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, 
az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, 
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. 
§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által 
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, csatolni kell a meghatalmazást, amelynek  
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

17.2.4. Ajánlattételre vonatkozó további információk 
Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint. 
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bekezdésére 
vonatkozóan. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel 
esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.   

Továbbá ajánlattevőnek a jelen dokumentáció II. számú „Ajánlott mellékletek” fejezetében a 9. 
számú mellékletben részletezettek szerint szakmai ajánlatot kell benyújtania. 

A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevőnek be kell mutatnia a megajánlott termék 
magyar nyelvű műszaki dokumentációját, amely igazolja, hogy a termék megfelel a műszaki 
leírásban szereplő - minimálisan elvárt - műszaki tartalomnak, és amelyből az 1. és 2. rész 
értékelésre kerülő műszaki paraméterei ellenőrizhetőek. Ajánlatkérő magyar nyelvű műszaki 
dokumentációként elfogad bármely olyan dokumentumot, amely a termék értékesítése során 
rendszeresített bemutató, vagy kísérő dokumentumként szolgál, így különösen a katalóguslap, 
használati útmutató, gépkönyv, stb.  

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat 
ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján őrzi meg. 

17.2.5. Kizáró okok és Öntisztázás: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a 
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra 
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően 
kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. 
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői 
jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt 
követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 
VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot 
tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás 
feladásának napjánál. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában 
említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, 
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a 
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése 
szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős 
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan 
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a 
megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az 
adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés 
nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai 
közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 

17.2.6. Alkalmassági követelményeknek való megfelelés: Ajánlatkérő az alkalmassági 
feltételeket az eljárást megindító felhívás III.1.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1. 
pontjában jelölte meg. 
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt Kbt. 65. § (1) bekezdés szerinti alkalmassági 
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, 
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az 
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) 
bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet kapacitásaira, vagy 
arra is támaszkodik.  

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, az Ajánlattevő az ajánlatban köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) 
bekezdés szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

A Kbt. 65. § (9)bekezdése alapján: A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – 
azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a 
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott 
szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e 
kapacitásokra szükség van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor 
vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, 
amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 
kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 
alátámasztania. 

17.2.7. Minősített ajánlattevők: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján 
a III. és IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az 
érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy 
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, 
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - 
figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel 
az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett 
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos 
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 
21. § (3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően 
ellenőrzi. 
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M/1. feltételek 
vonatkozásában.  

17.2.8. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
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b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat;. 

17.2.9. Dokumentumok eredetisége: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás 
során valamennyi dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban 
is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő 
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton 
történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának 
a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát tartalmaznia kell. 

17.2.10. Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint 
értendők. 

17.2.11. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 
felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Ajánlattevő nem köteles a 
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által 
készített – hiteles fordítás készíttetésére.  

17.2.12. Átszámítás, árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, 
mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar 
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által - a 
referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév 
utolsó napján hatályos- megfelelően érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték kerül 
átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott 
árfolyamot. 

17.2.13. Információ az elektronikus katalógusról: Az ajánlatokat nem elektronikus katalógus 
formájában kell benyújtani, továbbá azoknak elektronikus katalógust nem kell tartalmazniuk. 

17.2.14. Projekttársaság: Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind 
közös ajánlattevők vonatkozásában. [Kbt. 35. § (9) bekezdés] 

17.2.15. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

17.2.16. Ajánlati biztosíték: Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati 
biztosíték nyújtásához.  

17.2.17. Az ajánlatok elkészítése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő 
ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt 
nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani. Az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor 
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, és emellett megfelel a 
Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.  

17.2.19. Feltételes közbeszerzés: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az 
Ajánlatkérő jelen eljárás tárgyát képező beszerzések finanszírozása érdekében pályázatot nyújtott 
be a GINOP-1.3.3-16 pályázati konstrukció keretében. A pályázat elbírálása folyamatban van, 
amelyre tekintettel az Ajánlatkérő a Kbt.53. § (6) bekezdése alapján jár el, azaz amennyiben a 
támogatásra irányuló igény elutasítására, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 
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elfogadására kerül sor, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást az 1., 2.,  
részajánlati körben eredménytelenné nyilváníthatja. Az Ajánlatkérő az előzőek mellett a 
támogatási szerződés megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. 
 
17.2.20. Az EEKD kitöltése: Ajánlattevőnek jelen dokumentáció mellékleteként rendelkezésre 
bocsájtott EEKD formanyomtatvány I. és II. részének értelemszerű kitöltésével kell azonosítania 
a nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő személyét és a nyilatkozat tárgyát képező közbeszerzési 
eljárást. Amennyiben ajánlattevő a fent meghatározott, minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékében szerepel, ennek tényét és elérhetőségét is ezen II. részben kell megjelölni. Ezen 
részben tesz továbbá nyilatkozatot ajánlattevő, hogy másokkal együtt vesz-e részt a közbeszerzési 
eljárásban, hogy ajánlata a közbeszerzés melyik részére terjed ki, valamint az igénybe vételre 
kerülő kapacitásnyújtók és alvállalkozók tényéről és személyéről.  
Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban előírt kizáró okokkal kapcsolatban az EEKD III. részében 
kell nyilatkoznia. 
Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételek vonatkozásában az EEKD IV. 
részében kell nyilatkoznia. Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az 
alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz 
(az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. 
 
Részletesebben: 
II. RÉSZ: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
A szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni 

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

- A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban kérdésre csak 

közös ajánlattétel esetében kell „igen”-nel felelni. Amennyiben igennel válaszol, 

szükséges a további pontokat is kitölteni. 

- A részekre vonatkozó információkat is szükséges megadni a jelen eljárásban , mivel 

ajánlatkérő lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt.  

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

- Amennyiben ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezet bevonásával kívánja igazolni 

alkalmasságát, az „igen” választ szükséges jelölnie, továbbá az EEKD-ban foglaltak 

szerint a kapacitást nyújtó szervezetre vonatkozóan is be kell nyújtani az ajánlat részeként 

az EEKD-t. 

D szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni 

III. RÉSZ : KIZÁRÓ OKOK 
(321/2015 Korm. rendelet II. fejezet) 
Kötelező kizáró okok 
4. § (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-
ában említett kizáró okok hiányát 
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági 
szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki. 
Magyarázat: 
62. § (1) a) 
aa) Bűnszervezetben való részvétel; 
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ab) korrupció; 
ac) csalás; 
ad) Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény; 
ae) Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása; 
af) Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái 
A fentiekben felsorolt bűncselekmények valamelyikét elkövette és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt 5 évben jogerős bíróági ítéletben megállapodást nyert úgy az „A” szakaszt kitölteni 
szükséges értelemszerűen, a nemleges válasz esetén is a „Nem” rubrikát jelölni. 
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a 
formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont szerinti bűncselekményt követett el és a 
bűncselekmény elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bírósági ítéletben megállapodást nyert úgy az 
„D” szakaszt kitölteni szükséges értelemszerűen, adott esetben, a nemleges válasz esetén is a 
„Nem” rubrikát jelölni. 
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével egyben 
az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik 
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza 
kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni, 
A „B” Adófizetési vagy a Társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség 
megszegésével kapcsolatos okok értelemszerű kitöltése szükséges, igen válasz esetén is az „igen” 
rubrikát jelölni, nemleges válasz esetén minden oda vonatkozó részt is adott esetben. 
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része 
„C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik 
Magyarázat: 
62. § (1) c) pont - végelszámolás, csődeljárás, fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban - a „C” 
szakasz 3. cella a) b) pontja; 
62. § (1) d) pont - tevékenységét felfüggesztették - a „C” szakasz 3. cella f) pontja vonatkozik rá, 
így mindkét esetben értelemszerűen kitölteni szükséges. 
62. § (1) h) pont - hamis adat szolgáltatás - a „C” szakasz 9. cella a)-b) pontja; 
62. § (1) i) pont - adott eljárásban hamis adat szolgáltatás – a „C” szakasz 9. cella c pontja; 
62. § (1) j pont - jogtalan befolyásolás – a „C” szakasz 9. cella d) pontja vonatkozik rá, így 
mindhárom esetben értelemszerűen kitölteni szükséges. 
62. § (1) m összeférhetetlenséggel kapcsolatban – a „C” szakasz 6-7. cellákat szükséges kitölteni 
értelemszerűen 
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l)  p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. 
részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, 
Magyarázat: 
62. § (1) e) pont - gazdasági illetve szakmai tevékenységével kapcsolatos bűncselekmény 3 éven 
belül; 
62. § (1) f) pont - nem vehet részt közbeszerzési eljárásban vagy bírósági ítélet korlátozza az 
eltiltás ideje alatt; 
62. § (1) g) pont - KDB határozata alapján jogerősen eltiltásra került; 
62. § (1) k) pont - adóilletőség, tényleges tulajdonos; 
62. § (1) l) pont - jogszerű foglalkoztatás; 
62. § (1) p) pont – előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel 
62. § (1) q) pont – súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, 
A fentiekben felsorolt kizáró okokkal kapcsolatban a „D” szakaszt kell kitölteni értelemszerűen 
adott esetben. 
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g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának 
vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat 
benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a 
formanyomtatványban feltünteti. 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a „C” szakasz 5. cellát kell kitölteni, 
nemleges válasz esetén is a „Nem” rubrikát jelölni. 
Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
említett személyekre is vonatkozik. 
Ajánlattevő a szakmai tevékenységre és a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való 
megfelelésről az EEKD-ban elegendő, ha csak a 
 IV. RÉSZ: KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK  

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉS részt tölti ki, a IV. 
rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges. 
 
Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell 
nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részérő is az EEKD-t úgy, hogy az adott 
szervezet részéről benyújtott EEKD IV. részben  
elegendő, ha csak a 
 IV. RÉSZ: KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK  

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉS részt tölti ki, a IV. 
rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges. 
 

 Ha 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 formanyomtatvány megfelelő részeiben. 

 

 A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. 

Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. 
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II. FEJEZET:  
AJÁNLOTT MELLÉKLETEK 
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1. SZ. MELLÉKLET 
 

TARTALOM - ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot követően) (1. SZ. MELLÉKLET);  

Felolvasólap (2.1. / 2.2. / 2.3. SZ. MELLÉKLET)  

Ajánlati nyilatkozat (3. SZ. MELLÉKLET) 

(A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő 
ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.) 

 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum: benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia ajánlattevőnek, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései 
hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek (10. SZ. MELLÉKLET) 

 

Öntisztázásra vonatkozó jogerős határozat (adott esetben)  

1. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó 

és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (4. SZ. 

MELLÉKLET) 

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

 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (10. SZ. MELLÉKLET).   

II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL 

KAPCSOLATBAN ELŐÍRT IGAZOLÁSOK  
------ 

 ------ 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (10. SZ. MELLÉKLET).  

III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL 
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 
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M/1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 
megelőző 3 év - jelen közbeszerzés tárgyával megegyező - legjelentősebb szállításait. 

Csatolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolás 
vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) 
ki kell térnie legalább a teljesítés idejére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, 
a szállítás tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére, továbbá nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 
referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az 
M/1. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének. (6. SZ. MELLÉKLET) 

 

IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (5. számú melléklet)  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás(ok) (adott esetben) 

 

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás 
mintája. 

 

Kapacitást nyújtó igénybevétele esetén szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat mely igazolja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalva (7. SZ. MELLÉKLET) 

 

Konzorciumi megállapodás (adott esetben)  

V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ NYILATKOZAT  

(8. SZ. MELLÉKLET)  

ÉS ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra! 

 

SZAKMAI AJÁNLAT (adott esetben) (9. sz. melléklet)  

VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

 

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel 
készült CD-re, DVD-re vagy pendrive-ra írt 1 db elektronikus példányát! 

 

 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
Az ajánlati határidő lejártakor, az ajánlat benyújtásakor a tartalomjegyzékben vastagon 
kiemelt dokumentumok benyújtása képezi az ajánlat részét! A nem kivastagított betűvel 
írt dokumentumokat a Kbt. 69. § (4), (6)-(7) bekezdései alapján ajánlatkérő erre irányuló 
felhívására kell benyújtani. 
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Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő erre vonatkozó 
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő 
azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében 
bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az 
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott 
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel 
el, vagy felvilágosítást kér. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján kizáró 
oknak számít, amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, kizáró okokat érintő igazolási 
kötelezettségének. 
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TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT 
BENYÚJTANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN  

 Oldalszám 

1 KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (4/A SZ. MELLÉKLET és 
4/B. SZ. MELLÉKLET). 

A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! 

 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a 
gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. 
Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. 

 

2. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL 
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT IGAZOLÁSOK 

---- 

 ---- 

3. MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL 
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

M/1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 
megelőző 3 év - jelen közbeszerzés tárgyával megegyező - legjelentősebb szállításait. 

Csatolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolás 
vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) 
ki kell térnie legalább a teljesítés idejére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, 
a szállítás tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére, továbbá nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 
referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az 
M/1. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének. (6. SZ. MELLÉKLET) 
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(2.1. SZ. MELLÉKLET) 

FELOLVASÓLAP1 

1. RÉSZ: FRÖCCSÖNTŐ GÉP 1. 

1. Ajánlattevő 

Név:   

Székhely:   

Telefon:      Fax:   

E-mail:   

Képviseletre jogosult személy neve:  

 

2. Ajánlattétel tárgya:  

Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére a GINOP-

1.2.1-16/000315 azonosítószámú projekt keretein belül 
 

3. Ajánlat:  

1 db Műanyagipari fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, max. 
2500 kN záróerővel, min. 550 cm³/ adag teljesítménnyel  
 

Részszempont Ajánlat  

1. részszempont 
Egyösszegű nettó ajánlati ár 
(EUR) 

…………………EUR 

2. részszempont 
Szerszámtér befoglaló mérete 

 (mm-ben megadva) 

2.1. alszempont 
Szerszámtér befoglaló mérete  
(szélesség; mm-ben megadva) 

…….. mm 

2.2. alszempont 
Szerszámtér befoglaló mérete  
(hosszúság; mm-ben megadva) 

..…….mm 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                            
1 A felolvasólapot részenként kell benyújtani.  
Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon meg kell jelölni minden közös ajánlattevő nevét és székhelyét. 
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(2.2. SZ. MELLÉKLET) 

FELOLVASÓLAP2 

2. RÉSZ: FRÖCCSÖNTŐ GÉP 2. 

1. Ajánlattevő 

Név:   

Székhely:   

Telefon:      Fax:   

E-mail:   

Képviseletre jogosult személy neve:  

 

2. Ajánlattétel tárgya:  

Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére a GINOP-

1.2.1-16/000315 azonosítószámú projekt keretein belül 

 
3. Ajánlat:  

1 db Műanyagipari vertikális körasztalos fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok 

fröccsöntésére, min. 60 cm³/adag teljesítménnyel 

 

Részszempont Ajánlat  

1. részszempont 
Egyösszegű nettó ajánlati ár 
(EUR) 

…………………EUR 

2. részszempont 
Körasztal mérete (átmérője) 
(mm-ben megadva)     

…….. mm 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                            
2 A felolvasólapot részenként kell benyújtani.  
Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon meg kell jelölni minden közös ajánlattevő nevét és székhelyét. 
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 (2.3. SZ. MELLÉKLET) 

FELOLVASÓLAP3 

3. RÉSZ: FRÖCCSÖNTŐ GÉP 3. 

 

4. Ajánlattevő 

Név:   

Székhely:   

Telefon:      Fax:   

E-mail:   

Képviseletre jogosult személy neve:  
 

5. Ajánlattétel tárgya:  

Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére a GINOP-

1.2.1-16/000315 azonosítószámú projekt keretein belül 

 
6. Ajánlat:  

1 db Műanyagipari vertikális körasztalos fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok 

fröccsöntésére, min. 60 cm³/adag teljesítménnyel 

 

Részszempont Ajánlat  

1. részszempont 
Egyösszegű nettó ajánlati ár 
(EUR) 

…………………EUR 

2.  részszempont 
Körasztal mérete (átmérője) 
(mm-ben megadva)     

…….. mm 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                            
3 A felolvasólapot részenként kell benyújtani.  
Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon meg kell jelölni minden közös ajánlattevő nevét és székhelyét. 
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3. SZ. MELLÉKLET 

 
AJÁNLATI NYILATKOZAT4 

[…] RÉSZ 
 

 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő 
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 
nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a(z) TERMOPLAST Kkt., mint 
Ajánlatkérő által az „Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére 
GINOP-1.2.1-16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel a Kbt. 66. § (2) bekezdése 
alapján nyilatkozom, hogy: 

 

- az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi 
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal változtatás nélkül 
elfogadjuk, 

- a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek 
vagyunk megkötni és teljesíteni,  

- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd a „Felolvasólap”-on, 

- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
eljárást megindító felhívással vagy a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor 
az ajánlatunk érvénytelen, 

- ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt 
időpontig fenntartjuk, 

- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második 
helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződéskötéstől 
visszalép –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a dokumentációban, a 
szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

- ajánlat elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal 
megegyezik,  

- jelen közbeszerzési eljárásban kibocsátott valamennyi kiegészítő tájékoztatást átvettük és 
jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük, 

- az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen 
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, 
melyért felelősséget vállalunk,  

- Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján 
mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.5 

 

 

                                            
4 E nyilatkozatot minden olyan rész vonatkozásában be kell nyújtani, amelyre ajánlattevő ajánlatot tesz, Közös 

ajánlattétel esetén, ajánlattevőnként külön-külön szükséges benyújtani. 
5 Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! 
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1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 
meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszünk igénybe6: 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozót veszünk igénybe  

 

 

 

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

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, amellyel 

összefüggésben alvállalkozót 
veszünk igénybe 

  

  

 

3. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján7, hogy az alábbi kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni8: 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, 
cím) 

Az alkalmassági feltétel9, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó 

szervezet erőforrására támaszkodunk 
(a felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölése) 

  

  

 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk 
teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ___________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

                                            
6 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
7 Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
8 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
9 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó 
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő 
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást 
amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, 
ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel 
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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4/A. SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT
10 

a kizáró okok vonatkozásában 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője a TERMOPLAST Kkt., mint Ajánlatkérő által az „Eszközbeszerzés 
adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-16/00315 
azonosítószámú projekt keretein belül” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi 
nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

I. 
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve nem vesz 
igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezetet/szervezeteket. 

 
II. 

Alulírott ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja alapján nyilatkozom, hogy cégemet11 
- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 
Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy12 
 
  a) Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos megismerhető. A tényleges tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatása és a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint megjelölése 13: 

 
 

név állandó lakóhelye a tulajdonos 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerint megjelölése 

  ra-rb) vagy rc-rd) 14 

  ra-rb) vagy rc-rd) 15 
A táblázat szükség esetén bővíthető! 

VAGY 

                                            
10 Közös ajánlattétel esetén, ajánlattevőnként külön-külön szükséges benyújtani. 
11 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
12 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
13 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint 
tényleges tulajdonos: 
ra) z a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok 
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 
közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 
meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, 
illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető 
tisztségviselője; 
14 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
15 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
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b) Nyilatkozom16, hogy ajánlattevőnek nincsen a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa. 
 

III. 
 
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy a TERMOPLAST Kkt., mint Ajánlatkérő által az 
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-
16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás 
tekintetében vállalkozásunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben foglalt alábbi kizáró okok, 
amelyek szerint nem lehet ajánlattevő: 17 
 
A)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan 
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten 
vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

vagy 

B)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan 
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten 
vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen 
szervezet (ek) megnevezése a következő:  

cégnév: 

székhely: 

Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt 
kizáró feltétel nem áll fenn. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

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

                                            
16 A „nyilatkozom” szövegrész az a) vagy b) pont szerint, megfelelően aláhúzással jelölendő!! 
17 Az A. vagy B. pont közül a megfelelő pont kitöltendő! 
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4/B. SZ. MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában18 

 

Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely: 
_________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a 
TERMOPLAST Kkt., mint Ajánlatkérő által „Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a 
Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok 
vonatkozásában: 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e), f) pontjaiban és (2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint: 
 
Kbt. 62. § (1) 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban 
releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 

                                            
18.A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 
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alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 
korlátozta; 

 

Kbt. 62. § (2) bekezdés 

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 
vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 
rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt 
öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, 
aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy 
személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek 
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 

 _____________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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5. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT  
 

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN1920 
 
 

Alulírott …………………………….…….., mint a(z) ……………………………… (érdekelt gazdasági 

szereplő megnevezése) …………………………. (székhelye) …………………………. (adószáma) 

nevében cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője21, TERMOPLAST Kkt., mint 

Ajánlatkérő által az „Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére 

GINOP-1.2.1-16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárással összefüggésben 

 

nyilatkozom, 

 
 
hogy cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban .22 
 
vagy 
 
hogy cégünkkel kapcsolatban nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás.23 
 
 
 
Cégjegyzékszám: ………………………………. 
 
 
 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

                                            
19 Értelemszerűen csak gazdasági társaságok esetén csatolandó.  
20 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő köteles kitölteni. 
21 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
22 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek (az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak, kapacitást biztosító 
szervezetnek) az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósához benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát) 
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát). 
23 Nem kívánt rész törlendő 
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6. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

[…] RÉSZ24 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év 

legjelentősebb szállításairól, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő / közös 
ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a TERMOPLAST Kkt., mint 
Ajánlatkérő által az „Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-16/00315 azonosítószámú projekt keretein 
belül”  tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított három évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szállításokat teljesítette: 
 

Szerződést kötő másik fél 

(neve, székhelye, referenciát igazoló 
személy neve, telefonszáma és/vagy 

e-mail címe) 

Teljesítés ideje 
(időtartama, -tól –ig, 

év, hónap, nap 
pontossággal) 

és helye 

Szállítás tárgya, 
megnevezése 

 

Az eszköz paraméterei,  
 

A teljesítés az 
előírásoknak és 
a szerződésnek 

megfelelően 
történt? 
(igen/nem) 

Konzorcium vagy 
projekttársaság 
tagjaként a saját 
teljesítés értéke  

……………….(név) 
……………(székhely) 
……(az igazoló neve) 
……….(telefonszám) 

………(e-mail) 

…..év,……hónap, 
…..nap -tól 
…..év,……hónap, 
…..nap-ig 
 

    

      

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)                                                                                   _______________________________ 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása

                                            
24

 A jelen nyilatkozatot minden rész vonatkozásában be kell nyújtani, amelyre ajánlattevő ajánlatot tesz. 
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7. SZ. MELLÉKLET 
 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság 

igazolására igénybe vett más szervezet  cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 

____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 

______________________________), hogy a TERMOPLAST Kkt., mint Ajánlatkérő által az 

„Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-

16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 

 tárgyban készített ajánlatunkat, valamint az eljárás során az ajánlattételhez kapcsolódó minden 

egyéb további dokumentumot, nyilatkozatot aláírásával lássa el. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 

 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 



 

51 

 

 

 

8. SZ. MELLÉKLET 
 

Nyilatkozat üzleti titokról 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő 

megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 

nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a TERMOPLAST Kkt., mint 

Ajánlatkérő által az „Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére 

GINOP-1.2.1-16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárás során  

 
 
1.)Kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. 
 
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig 
 
Üzleti titokká nyilvánítás indoka:……………………………………………………… 
 
 
2.) kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. 
 
 
(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.) 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
 
 
                     ____________________________________ 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 
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9. SZ. MELLÉKLET 

SZAKMAI AJÁNLAT 

 
1. Rész 

 
Közbeszerzés tárgya:  
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-
16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 
 
Értékelésre kerülő műszaki paraméterek 

Az ajánlott eszköz megnevezése 

(Név/gyártmány/típus) 

Értékelésre kerülő műszaki 
paraméterek meghatározása 

szélesség x hosszúság (mm)x(mm) 

Az ajánlott eszköz  
vállalt konkrét 

műszaki paraméterei 

(mm)x(mm) 

 
Szerszámtér befoglaló mérete  

(mm-ben megadva)  
 …….x……..  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

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

 
 
A továbbiakban a szakmai ajánlatnak a minimum feltételeknek való megfelelést kell 
alátámasztania: 

Az ajánlattevő az alábbi tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áruk műszaki 
leírását. Az ajánlattevő által ajánlott áruknak az „A. Rész” elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum 
feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie.  

Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk 
felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból.  

Az ajánlott áruk tényleges műszaki jellemzőit az alábbi táblázatban megadott minimum feltételek 
mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a 
táblázat „B. Rész” elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ahol 
valamely előírásnak való megfelelés a követelmény ott a „megfelel” szót kell feltüntetni a jobboldali 
oszlopban.  

A „B. Rész” elnevezésű oszlopban a fentieken túlmenően fel kell tüntetni a megajánlott termék 
típusának pontos megnevezését.25  

 
 

                                            
25 A fenti bekezdések az ajánlattétel során törlendők.  
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1 db Műanyagipari fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, max. 2500 kN 
záróerővel, min. 550 cm³/ adag teljesítménnyel  
 

A. Rész 

A minimális műszaki követelmények és kereskedelmi feltételek 
paraméterei 

B. Rész 

Az ajánlott eszköz megnevezése 
és a vállalt műszaki 

követelmények és kereskedelmi 
feltételeknek való megfelelést 
igazoló konkrét paraméterei 

Az ajánlott eszköz megnevezése 

(Név/gyártmány/típus) 
………..…………….. 

Záróerő  / kN max.2500 ………….…….……kN 

Csiga átmérő/mm 50-70 ………………….…mm 

Csiga  kopásálló megfelel/nem felel meg* 

Henger  Bi-Metal megfelel/nem felel meg* 

Fúvóka nyitott megfelel/nem felel meg* 

Adag / cm³ min. 550 ……….……………..cm³ 

Szerszámmagasság/mm min. 300 ………………….…mm 

Felfogólapok közti távolság / 
mm 

min. 900 …………………….mm 

Kilökő úthossz/mm min. 150 …………………….mm 

Hűtővíz átfolyás 
szabályzó/csatorna 

min. 4 ..……………………db 

Színes képernyő a vezérléshez  min. 15” ………………………” 

Vezérlés nyelve magyar megfelel/nem felel meg* 

Adatmentés csatlakozása USB megfelel/nem felel meg* 

Tápfeszültség 230/400V 3 fázis /50Hz megfelel/nem felel meg* 

240V / 2+F / csatlakozóaljzat 
/ db 

2 ………………….….db 

* Nem kívánt rész törlendő 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

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



 

54 

 

9. SZ. MELLÉKLET 
SZAKMAI AJÁNLAT 

 
2. Rész 

 
Közbeszerzés tárgya:  
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-
16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 
 
Értékelésre kerülő műszaki paraméterek 

Az ajánlott eszköz megnevezése 

(Név/gyártmány/típus) 

Értékelésre kerülő műszaki 
paraméterek meghatározása 

átmérő (mm) 

Az ajánlott eszköz  
vállalt konkrét 

műszaki paraméterei 

(mm) 

 
Körasztal mérete (átmérője)  
(mm-ben megadva) 

……..  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

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

 
 
A továbbiakban a szakmai ajánlatnak a minimum feltételeknek való megfelelést kell 
alátámasztania: 

Az ajánlattevő az alábbi tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áruk műszaki leírását. 
Az ajánlattevő által ajánlott áruknak az „A. Rész” elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum feltételek 
(paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie.  

Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk 
felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból.  

Az ajánlott áruk tényleges műszaki jellemzőit az alábbi táblázatban megadott minimum feltételek mellé, 
közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a táblázat „B. 
Rész” elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ahol valamely 
előírásnak való megfelelés a követelmény ott a „megfelel” szót kell feltüntetni a jobboldali oszlopban.  

A „B. Rész” elnevezésű oszlopban a fentieken túlmenően fel kell tüntetni a megajánlott termék típusának 
pontos megnevezését.26  

 
 

                                            
26 A fenti bekezdések az ajánlattétel során törlendők.  
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1 db Műanyagipari vertikális körasztalos fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok 
fröccsöntésére, min. 80 cm³/adag teljesítménnyel,  
 

A. Rész 

A minimális műszaki követelmények és kereskedelmi feltételek 
paraméterei 

B. Rész 

Az ajánlott eszköz megnevezése 
és a vállalt műszaki 

követelmények és kereskedelmi 
feltételeknek való megfelelést 
igazoló konkrét paraméterei 

Az ajánlott eszköz megnevezése 

(Név/gyártmány/típus) 
………..…………….. 

Záróerő / kN max. 1000 ………….…….……kN 

Csiga átmérő/mm 25-35 ………………….…mm 

Csiga  kopásálló megfelel/nem felel meg* 

Henger  Bi-Metal megfelel/nem felel meg* 

Fúvóka zárt megfelel/nem felel meg* 

Adag / cm³ min. 80 ……….……………..cm³ 

Felfogólapok közti távolság / 
mm 

min. 500 ………………….…mm 

Körasztal mozgása  180° oda - vissza megfelel/nem felel meg* 

Szerszámtér védelem 
fénykapu, infra, más nem 

mechanikus 
megfelel/nem felel meg* 

Hűtővíz átfolyás 
szabályzó/csatorna 

min. 4 ..……………………db 

Színes képernyő a vezérléshez min. 15” ………………………” 

Vezérlés nyelve magyar megfelel/nem felel meg* 

Adatmentés csatlakozása USB megfelel/nem felel meg* 

Tápfeszültség 230/400V 3 fázis /50Hz megfelel/nem felel meg* 

240V / 2+F / csatlakozóaljzat 
/ db 

2 ………………….….db 

* Nem kívánt rész törlendő 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ……………………………………………… 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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SZAKMAI AJÁNLAT 

3. Rész 

 
Közbeszerzés tárgya:  
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-
16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 
 
Értékelésre kerülő műszaki paraméterek 

Az ajánlott eszköz megnevezése 

(Név/gyártmány/típus) 

Értékelésre kerülő műszaki 
paraméterek meghatározása 

átmérő (mm) 

Az ajánlott eszköz  
vállalt konkrét 

műszaki paraméterei 

(mm) 

 
Körasztal mérete (átmérője) 
(mm-ben megadva) 

……..  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

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

 
 
A továbbiakban a szakmai ajánlatnak a minimum feltételeknek való megfelelést kell 
alátámasztania: 

Az ajánlattevő az alábbi tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áruk műszaki leírását. 
Az ajánlattevő által ajánlott áruknak az „A. Rész” elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum feltételek 
(paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie.  

Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk 
felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból.  

Az ajánlott áruk tényleges műszaki jellemzőit az alábbi táblázatban megadott minimum feltételek mellé, 
közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a táblázat „B. 
Rész” elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ahol valamely 
előírásnak való megfelelés a követelmény ott a „megfelel” szót kell feltüntetni a jobboldali oszlopban.  

A „B. Rész” elnevezésű oszlopban a fentieken túlmenően fel kell tüntetni a megajánlott termék típusának 
pontos megnevezését.27  

 
 

                                            
27 A fenti bekezdések az ajánlattétel során törlendők.  
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1 db Műanyagipari vertikális körasztalos fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok 
fröccsöntésére, min. 80 cm³/adag teljesítménnyel,  
 

A. Rész 

A minimális műszaki követelmények és kereskedelmi feltételek 
paraméterei 

B. Rész 

Az ajánlott eszköz megnevezése 
és a vállalt műszaki 

követelmények és kereskedelmi 
feltételeknek való megfelelést 
igazoló konkrét paraméterei 

Az ajánlott eszköz megnevezése 

(Név/gyártmány/típus) 
………..…………….. 

Záróerő / kN max. 1000 ………….…….……kN 

Csiga átmérő/mm 25-35 ………………….…mm 

Csiga  kopásálló megfelel/nem felel meg* 

Henger  Bi-Metal megfelel/nem felel meg* 

Fúvóka zárt megfelel/nem felel meg* 

Adag / cm³ min. 80 ……….……………..cm³ 

Felfogólapok közti távolság / 
mm 

min. 500 ………………….…mm 

Körasztal mozgása  180° oda - vissza megfelel/nem felel meg* 

Szerszámtér védelem 
fénykapu, infra, más nem 

mechanikus 
megfelel/nem felel meg* 

Hűtővíz átfolyás 
szabályzó/csatorna 

min. 4 ..……………………db 

Színes képernyő a vezérléshez min. 15” ………………………” 

Vezérlés nyelve magyar megfelel/nem felel meg* 

Adatmentés csatlakozása USB megfelel/nem felel meg* 

Tápfeszültség 230/400V 3 fázis /50Hz megfelel/nem felel meg* 

240V / 2+F / csatlakozóaljzat 
/ db 

2 ………………….….db 

* Nem kívánt rész törlendő 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ……………………………………………… 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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10. SZ. MELLÉKLET 
 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa 

 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőre vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan 
beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást28 használták az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. 

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény29 hivatkozási adatai: 
A Hivatalos Lap S sorozatának száma 136, dátum 2017.07.19., 68. oldal,  
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: 2017/S 136-278701 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, 
amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési 
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett 
elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a 
gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása30 Válasz: 

Név:  TERMOPLAST Kkt. 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése31: 

 „Eszközbeszerzés adásvételi 
szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére 
GINOP-1.2.1-16/00315 azonosítószámú 
projekt keretein belül” 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)32: 

[  - ] 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

 

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

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott 
esetben: 

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

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek33: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás34? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott35: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás36 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a 
szerződést? 
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos 
aránya? 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az 
érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő 
vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e 
az elismert gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 
(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

                                            
33 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
34 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. 
o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. 
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege 
nem haladja meg a 2 millió eurót. 
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege 
nem haladja meg a 10 millió eurót; 
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek 
éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 
35 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját. 
36 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 
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Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 
töltse ki az V. részt, valamint 
mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. 
részt. 

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó 
nyilvántartási vagy igazolási számot: 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel: 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és 
adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést37: 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 

Ha nem: 

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG 
akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. 
rész A., B., C. vagy D. szakaszában az 
esettől függően, 

ha a vonatkozó hirdetmény vagy 
közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
számára, hogy közvetlenül beszerezze azt 
bármely tagország díjmentesen hozzáférhető 
nemzeti adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat:  

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): 

[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 

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

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 
részt a közbeszerzési eljárásban?38 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 
formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, 

 
a): [……] 
 
 

                                            
37 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
38 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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specifikus feladatokért felelős, ...): 

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 
csoport tagjai: 

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

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

[   ] 

 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni 
a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

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

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

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

[……] 

 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

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

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott 
információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, 
akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés 
felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy 
műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden 
egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is39. 

                                            
39 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő 
nem veszi igénybe 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

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

[]Igen [] Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az 
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. 
és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra 
(alvállakozói kategóriára) nézve. 

 

III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel40; 

2. Korrupció41; 

3. Csalás42; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó 
bűncselekmény43; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása44; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái45 

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

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

                                            
40 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 
2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
41 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről 
szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható 
korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági 
szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 
42 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 
1995.11.27., 48. o.) 
43 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 
3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, 
bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
44 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának 
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 
1. cikkében meghatározottak szerint. 
45 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, 
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
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felügyelő testületének tagját, illetve az e 
testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 
felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, 
amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, 
vagy amelyben a közvetlenül meghatározott 
kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?  

kérjük, adja meg a következő információkat: 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]46 

Amennyiben igen, kérjük,47 adja meg a 
következő információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 
pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet 
okát (okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja: 

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

b) [……] 
 

c) A kizárási időszak hossza [……] és az 
érintett pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]48 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 
kizárási okok ellenére igazolják 
megbízhatóságát49 (Öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket50: 

[……] 

 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

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

[] Igen [] Nem 

                                            
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
47 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
48 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
49 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
50 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett 
intézkedések megfelelőségét. 
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Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 
b) Mi az érintett összeg? 
c) A kötelezettségszegés megállapításának 
módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

– Ez a határozat jogerős és 
végrehajtható? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy 
a határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben 
erről közvetlenül 
rendelkezik, a kizárási 
időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget 
vállalt? 

Adók Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 
Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

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

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 51 

[……][……][……] 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
52 

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

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 
megszegte-e kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
munkajog terén53? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)? 

                                            
51 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
52 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
53 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
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[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 
felszámolási eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van54, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 
vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 
miatt mégis képes lesz az 
alkalmazandó nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 
teljesítésére55. 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

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

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 
szakmai kötelességszegést56? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
[……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? [] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más 
gazdasági szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

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

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? [] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

                                            
54 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
55 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők 
kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés 
teljesítésére. 
56 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 
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Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről57 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

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

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

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

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? [] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 
kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis 
nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, 
és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy 
olyan bizalmas információkat megszerezni, 
amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának 
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
gondatlanságból olyan félrevezető 
információkat szolgáltatni, amelyek érdemben 
befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy 
az odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

[] Igen [] Nem 

                                            
57 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ 

AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

[] Igen [] Nem 

 
 
 

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

[……][……][……]58 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási 
okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázó intézkedéseket? 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 
 
[……] 

 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági 
szereplő kijelenti a következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági 

szereplő szorítkozhat a IV. rész  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész 
bármely további szakaszát ki kellene töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont 
teljesítése 

Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység 
végzésére 

Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába59: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

[…] 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

                                            
58 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
59 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott 
mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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kérjük, adja meg a következő információkat: dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 
helye szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

 
[] Igen [] Nem 

 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

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

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 

Vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt számú évben a következő60 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

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

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

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

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 
árbevétele a szerződés által érintett üzleti 
területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott módon az 
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 

Vagy 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a területen és a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a 
következő61: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

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

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 

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

                                            
60 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
61 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 



 

69 

 

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

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott pénzügyi mutatók62 
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, 
hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a 
következő(k): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y63 aránya - 
és az érték): 

[……], [……]64 
 
 

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

5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

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

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

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

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

 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán65 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkákból 
a következőket végezte: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

                                            
62 Pl. az eszközök és a források aránya. 
63 Pl. az eszközök és a források aránya. 
64 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
65 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. 



 

70 

 

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és 
eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

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

1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán66 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül a 
következő főbb szállításokat végezte, vagy 
a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: 
A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 
magánmegrendelőket67: 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket68 veheti igénybe, különös 
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős 
szakemberekre vagy szervezetekre: 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében a gazdasági szereplő a 
következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket veheti igénybe a munka 
elvégzéséhez: 

[……] 
 
 
[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 
érdekében a következő műszaki hátteret 
veszi igénybe, valamint tanulmányi és 
kutatási létesítményei a következők:  

[……] 

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

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy – 
rendkívüli esetben – különleges célra 
szolgáló termékek vagy szolgáltatások 
esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

                                            
66 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot. 
67 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az 
érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
68 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása 
alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes 
európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 
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kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok69 
elvégzését. 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

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

[……] 

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

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

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

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 
részére (azaz százalékára) nézve kíván 
esetleg harmadik féllel szerződést kötni70:  

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell 
hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 
előírt hitelességi igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

 
[] Igen [] Nem 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

 
 

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

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

 
[] Igen [] Nem 
 

                                            
69 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország 
egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
70 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, 
és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 



 

72 

 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 
hivatkozással igazolják a termékek 
megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

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

 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési 
szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, 
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő 
egyes meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára biztosított 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 
a minőségbiztosítási rendszert illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

[] Igen [] Nem 

 
 
 
 
[……] [……] 

 
 

 

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

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, 
amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az 
előírt környezetvédelmi vezetési 
rendszereknek vagy szabványoknak 
megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 
a környezetvédelmi vezetési rendszereket 
vagy szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

[] Igen [] Nem 

 
 
 
 
[……] [……] 

 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 
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kérjük, adja meg a következő információkat: 

 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez 
az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és 
azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben 
vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 
esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 
meg a részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 
szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 
egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse 
fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági 
szereplő rendelkezik-e a megkívánt 
dokumentumokkal: 

 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike 
elektronikus formában rendelkezésre áll71, kérjük, 
hogy mindegyikre nézve adja meg a következő 
információkat: 

[….] 
 
 
[] Igen [] Nem72 

 
 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]73 

 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–
V. részben megadott információk pontosak és helytállóak. 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) 
késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely 
tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő 
iratokhoz74, vagy 

b) Legkésőbb 2018. október 18-án75 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már 
birtokában van az érintett dokumentáció. 

 

                                            
71 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
72 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
73 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
74 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre 
vonatkozó jóváhagyást.  
75 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy 
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum II-V. részében az 
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-
16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” tárgyú az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
2017.07.19. napján 2017/S 136-278701 hivatkozási számon közzétett közbeszerzési eljárás céljára 
megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 _____________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása 
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11. SZ. MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT  
A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL 

 
 

Alulírott …………………………….…….., mint a(z) ……………………………… (érdekelt gazdasági 

szereplő megnevezése) …………………………. (székhelye) …………………………. (adószáma) 

nevében cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője76, TERMOPLAST Kkt., mint 

Ajánlatkérő által az „Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére 

GINOP-1.2.1-16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” megindított közbeszerzési 

eljárással összefüggésben 

 

nyilatkozom, 
 
hogy tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait az Ajánlatkérő honlapjáról 201_ __________________ 

hó ___ napján letöltöttem. 

 
Érdekelt Gazdasági Szereplő elérhetőségei, adatai: 
 

Az eljárásban illetékes kapcsolattartó 
személy neve: 

 

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

Telefax szám77:  

Elektronikus levelezési cím:  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 
 
 
 
 

                                            
76 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
77 Olyan telefax elérhetőség, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas. 



 

76 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

III. FEJEZET:  
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
1. RÉSZ 



 

77 

 

Adásvételi szerződés 
tervezet 

 
mely létrejött egyrészről 
Cégnév: TERMOPLAST Műanyagfeldolgozó Közkereseti Társaság 
Székhely: 7630 Pécs, Nagyhídi út 24. 
Cégjegyzékszám: 02-03-060069 
Adószám: 29961784-2-02 
Bankszámlaszám: 50800104-54502248-00000000,  
Képviseli: Siklósi Béla 
mint Vevő – a továbbiakban: Vevő – , másrészről 
 
Cégnév: … 
Székhely: … 
Cégjegyzékszám: … 
Adószám: … 
Bankszámlaszám: … 
Képviseli: … 
mint Eladó – a továbbiakban: Eladó –,  
között, alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 
 
Preambulum 
 
Vevő, mint ajánlatkérő 2017. […] hó […] napján a GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és 
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése tárgyú támogatási konstrukció keretében 
adásvételi szerződés feltételei alapján „Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a 
Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 
tárgyban, […] iktatószámon közzétett hirdetménnyel, nyílt közbeszerzési eljárást indított a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része 
alapján. 
A jelen szerződés a fenti közbeszerzési eljárás 1. részében szereplő beszerzésre vonatkozik 
Fröccsöntő gép 1. tárgyban. 

Vevő a közbeszerzés szerinti szolgáltatással szemben támasztott szakmai követelményeket az 
ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban határozta meg. 

Vevő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a 
szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2017. […] hó […] napján 
írásban kihirdette. Vevő 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 – az Eladó lett. 

Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlati felhívásnak, a dokumentációnak, az Eladó 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 

1.1. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező  
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1 db Műanyagipari fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, ..… KN 
záróerővel, …..… cm³/ adag teljesítménnyel  
Típus, vagy egyéb adat: ………………………..,  
Szerszámtér befoglaló mérete:…………mm x ………mm* 

 
*Az ajánlat szerint kitöltendő. 

eszközöket a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában 
és dokumentációjában szereplő előírásoknak és a szakmai ajánlatában vállalt feltételeknek 
megfelelő műszaki tartalommal leszállítja, valamint ellátja a jelen szerződésben, illetve 
mellékleteiben meghatározott kapcsolódó szolgáltatásokat. 

Eladó vállalja az eszközök helyszínre szállítását, össze-, be-, és felszerelését, telepítését, 
szárazjáratását és a használat betanítását, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül 
szükséges járulékos munkák elvégzését.  

 
 
2. Teljesítési határidő 
 
2.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező gépeket, berendezéseket, 
illetve eszközöket azok alkatrészeivel és tartozékaival együtt legkésőbb a szerződés hatályba 
lépésétől számított 180 napon belül Vevő részére leszállítja a helyszíni szerelési, üzembe helyezési 
munkálatokat elvégzi. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át Vevőre. A 
szerződés tárgyát képező berendezések és eszközök birtokát Eladó az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával egyidejűleg ruházza át Vevőre, aki ettől az időponttól kezdve szedi annak hasznait, 
viseli terheit és mindazt a kárt, melynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. 

 
2.2. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz 
kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás - átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat 
képviselőik útján cégszerű aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával száll át Vevőre. 
 
2.3. Eladó jogosult a szerződés tárgyát képező eszközöket a jelen szerződés végteljesítési határidő 
lejárta előtt, Vevő részére átadni (előszállításra jogosultság), mely esetben, ha az Eladó előszállítási 
jogával élni kíván, úgy köteles a Vevőt a szerződésszerű teljesítés pontos időpontjáról azt 
megelőzően legalább 5 nappal korábban írásban tájékoztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelő 
előzetes írásbeli tájékoztatás eddig az időpontig nem történik meg, Vevő jogosult az előszállítást 
és így az eszköz(ök) átvételét megtagadni. Szerződő felek e körben rögzítik, hogy Eladó 
előteljesítése esetén is az 5.2. pontban meghatározott fizetési határidő változatlan.  

 
2.4. Vevő a végteljesítésről teljesítési igazolást állít ki. Ha a Vevő 15 munkanapon belül nem állít 
ki teljesítési igazolást, és nem is utasítja el a teljesített szolgáltatást, abban az esetben úgy 
tekintendő, hogy ezen időszak utolsó napján kiállította az igazolást.  
 
3. Teljesítés helye 
 
Szállítási cím, és a szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésének helye:  

Magyarország 7630 Pécs, Nagyhídi út 24. 
 
4. Szerződéses ár  
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4.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott berendezések és eszközök szállítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat az 
Eladó […],- EUR + ÁFA, azaz […] euró plusz ÁFA összegű vételár ellenében végzi. A Szerződő 
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkori hatályos ÁFA törvény 
rendelkezéseit alkalmazzák. 
 
4.2. Az Eladó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, amely 
a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen: 

a) az áruk előállítási és/vagy beszerzési költségét; 
b) az árukkal kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási 

költséget; 
c) a szállítandó árukkal kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, 

kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket (a csomagolás a 
Vevő tulajdonát képezi); 

d) a szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét; 
e) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áruk minden tételéhez, a 

szerződésben meghatározott módon; 
f) minden egyéb olyan szolgáltatást, amely az eszközök, illetve berendezések szállítása során 

az Eladó számára előre láthatóan felmerül.    

5. Fizetési feltételek 
 
5.1. Vevő kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján legfeljebb a 
szerződéses ár 10 %-ának megfelelő összegű előlegigénylés lehetőségét biztosítja. Eladónak az 
előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. 
Az előleg kifizetése legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül történik meg. 
Vevő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében felek 
megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a jelen szerződés aláírását követő 5 naptári napon 
belül kell a Vevőnek átadni. 
Az előleggel az Eladónak a végszámlában kell teljes körűen elszámolni, illetve amennyiben a 
szerződés ezen időpontot megelőzően szűnne meg, akkor az Eladó köteles a szerződés 
megszűnésének napján az el nem számolt előleget hiánytalanul a Vevőnek visszafizetni.  
Felek megállapodnak abban, hogy az előleg igénybevételét a Vevő nem köti biztosíték 
nyújtásához.  
Vevő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. 
 

5.2. A Vevő a vételárat jelen Szerződés 4.2. pontja szerinti igazolt szerződésszerű végteljesítést 
követően, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, és a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. §-ában foglaltak 
szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott 
körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, 
Eladó pénzforgalmi számlájára történő átutalással, euróban (EUR) fizeti meg (GINOP 1.2.1-16 
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése támogatási konstrukció 
tárgyú támogatási konstrukcióra irányadó utófinanszírozási szabályok alapján), „A 
TERMOPLAST Kkt termelési kapacitásának további bővítése” című projekt keretein belül. 

A számla benyújtásának feltétele a Vevő által aláírt teljesítésigazolás csatolása. (Kivéve a 2.4. pont 
második mondatában leírt esetet) Vevő az Eladó által kiállított számlát írásban a benyújtástól 
számított 15 napon belül kifogásolhatja meg. 
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5.3. A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés, valamint az 
Vevő forrásaiból történik. A teljes nettó számlaösszeg 50,00000 %-a (a támogatott költség erejéig) 
kiegyenlítése a GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése támogatási konstrukció keretén belül az Európai Unió és a Magyar Kormány együttes 
finanszírozásával valósul meg. A fennmaradó részt – a teljes nettó számlaösszeg 50, 000000 %-át 
(a támogatott költség erejéig) és a teljes számlaösszegre eső ÁFA összegét a Vevő saját forrásból 
egyenlít ki. Amennyiben a vételár a támogatási szerződésben rögzített összeget meghaladja, a 
vételár „nem támogatott” részét a Vevő saját forrásból finanszírozza. 
 
 
5.4. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem fizethet, illetve számolhat el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek az eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
 
5.5. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a jelen adásvételi szerződés és ennek teljesítése esetén 
a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. 
 
5.6. A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a 
Ptk. 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot követelni. 
 
5.7. Vevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésre alkalmazandó a behajtási költségátalányról 
szóló 2016. évi IX. törvény is. 
 
 
6. A Vevő jogai és kötelezettségei 
 
6.1. Vevő köteles az Eladó hibátlan teljesítése érdekében együttműködni. Köteles az Eladó kijelölt 
képviselőjét tájékoztatni a teljesítést befolyásoló tényezők, események alakulásáról. Vevő köteles 
Eladó munkatársai részére a szerződés teljesítésekor biztosítani a helyszínre bejutás lehetőségét, 
illetve kapcsolódó szolgáltatások teljesítésénél a szükséges munkaterület zavartalan biztosítását.  
 
6.2. Vevő jogosult az eszközöket átadáskor részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében 
szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó árunak minden vonatkozásban meg kell felelnie a 
szerződés részét képező műszaki leírásnak és szakmai ajánlatnak. A Vevő jogosult a szállítás 
időpontjában az eszközöket és tartozékait mennyiségi és működőképesség vonatkozásában 
ellenőrizni. A Vevő a teljesítési igazolást mindaddig nem állítja ki, amíg a mennyiségi ellenőrzést 
és a működőképesség minőségi ellenőrzését végre nem hajtotta. 
6.3. A Vevő illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, kiemelten a műszaki ellenőr, jogosult 
mindenkor ellenőrizni, megvizsgálni, valamint ellenőrizni a szerződés keretében teljesítendő 
szolgáltatás (szállítás) előrehaladását. 
 
6.4. Vevő köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot és a 
tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és titokban tartani. Nem hozhat 
nyilvánosságra, és nem közölhet a szerződésről, annak tartamáról semmilyen adatot a Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
 
6.5. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező eszközöket és berendezéseket rendeltetésszerűen 
használni a gyártmányra és típusra vonatkozóan az Eladó által átadott használati utasításnak 
megfelelően. Vevő a használat során észlelt hibákról - a jótállási, illetve szavatossági időtartam 
alatt - köteles írásban értesíteni az Eladót. 
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7. Az Eladó jogai és kötelezettségei 
 
7.1. Az Eladó köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve minden részfeladat 
elvégzését, továbbá a teljesítésben mutatkozó esetleges hiányosságok kijavítását is. 
 
7.2. Az Eladó köteles betartani a telepítés, a szárazjáratás és a betanítás során a Vevő által adott 
utasításokat. Ha az Eladó úgy ítéli meg, hogy az utasítás meghaladja a szerződés terjedelmét, 
köteles erről a Vevőt tájékoztatni. Az utasítások végrehajtását nem lehet megtagadni az erre való 
hivatkozással. Ha a Vevő szakszerűtlen utasítást ad, erre az Eladó köteles őt figyelmeztetni. Az 
Eladó a Vevő utasítása szerint jogosult megtagadni a munkavégzést, ha ez jogszabály vagy 
hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 
 
7.3. Az Eladó teljesítésében az ajánlatában megjelölt területen működhet közre alvállalkozó, az 
alvállalkozó igénybevétele nem érinti az Eladó teljesítésért való felelősségét. Az Eladó 
teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Ha az Eladó a munkát – az 
ajánlatában nem nevesített – alvállalkozó bevonásával végzi, arról köteles előzetesen tájékoztatni a 
Vevőt, az alvállalkozók teljesítésbe történő bevonása, illetőleg az alvállalkozók személyének 
módosítása tekintetében Eladónak a Kbt. 138 § (3) bekezdését alkalmazva kell eljárnia. Az 
alvállalkozóknak meg kell felelniük a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott 
követelményeknek. 
Az Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 
 
7.4. Az Eladó feladata, hogy közreműködjön a Vevőnek a hivatkozott „A TERMOPLAST Kkt 
termelési kapacitásának további bővítése” című, GINOP-1.2.1-16/000315 azonosítószámú pályázata 
részét képező, az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos 
elvárások teljesítésében. Az Eladó feladata, hogy a szerződés teljesítése során lehetősége szerint 
biztosítsa a projekt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi vállalásainak érvényre juttatását, melyek 
az alábbiak:  

a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és 
kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 
szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  
 
b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő 
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  
 
7.5. Az Eladó köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot és a 
tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és titokban tartani. Nem hozhat 
nyilvánosságra, és nem közölhet a szerződésről, annak tartamáról semmilyen adatot a Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
 
7.6. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért az Eladó felelősséggel tartozik. 
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7.8. Eladó köteles a jótállási időszakban a szerződés 11.6. pontjában megjelölt kapcsolattartási 
pontokon aktív elérhetőséget biztosítani munkanapokon 9:00 óra és 15:00 óra között, melynek 
keretében biztosítja, hogy üzemzavar, vagy egyéb műszaki hiba esetén Vevő fel tudja venni a 
kapcsolatot az Eladóval. Eladó köteles továbbá a Vevő hibabejelentésétől számított 24 órán belül 
a hiba elhárítását a szerződés teljesítésének helyén megkezdeni. Amennyiben a hiba bejelentésétől 
számított 24. óra nem munkanapra esik, a hibaelhárítást Eladó köteles a bejelentést követő első 
munkanapon megkezdeni. 
 
7.8. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján köteles a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 
 
7.9. Eladó - amennyiben külföldi adóilletőségű – köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 
 
7.10. A szerződés tartama alatt, valamint a szerződésteljesítést követő hét éven keresztül az Eladó 
köteles arról gondoskodni, hogy a Támogató szervezet, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, 
az Európai Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a Kincstár, az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság betekintsenek minden 
kapcsolódó dokumentumba (az alvállalkozókét és a közreműködőkét is beleértve) és a szükséges 
ellenőrzéseket elvégezzék. 
 
8. A szolgáltatás minősége 
 
A teljesített szolgáltatásoknak minden vonatkozásban követniük kell a szerződésben 
meghatározott műszaki leírást és minden szempontból meg kell felelniük a szerződésben szereplő 
műszaki és egyéb követelménynek. 
 
9. Szállítás, ellenőrzés és átvétel 
 
9.1. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatást a teljesítés helyén kellő időben 
teljesítse (leszállítsa) annak érdekében, hogy a Vevő megkezdhesse annak átvételét. Az Eladó 
köteles a szállítandó áruk számára olyan csomagolásról gondoskodni, amely a szerződésben 
megadott rendeltetési helyükre való szállítás során előforduló sérülésektől vagy értékcsökkenéstől 
megóvja. 
 
9.2. A Vevő a szállításkor mennyiségi és a működőképesség megállapítására szolgáló minőségi 
ellenőrzést végez. Mennyiségi és a működőképességi minőségi ellenőrzés az alábbiakra terjed ki:  

-  a leszállított eszközök darab- illetve tételszámának ellenőrzése, 
-  a szállított eszközök és berendezések használathoz szükséges dokumentáció meglétének 

vizsgálata, illetve az eszközök és berendezések a dokumentációnak való 
megfelelőségének kontrollja. 

- gyártó vagy Eladó általi nyilatkozat, mely tartalmazza a hatályos szabványoknak és 
előírásoknak való megfelelőséget (érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem stb.). 

 
9.3. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles az alábbi dokumentumokat magyar nyelven Vevő 
képviselője részére átadni: 

 szállítólevél;  
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 származási bizonyítvány/megfelelőségi nyilatkozat vagy az azt helyettesítő okirat egy 
eredeti példánya 

 a garanciát igazoló dokumentum (garancialevél / garanciajegy)  

 biztonságtechnikai nyilatkozat,  

 eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány,  

 megfelelőségi tanúsítvány (COC), (Certificate of Conformity) 

 magyar nyelvű kezelési karbantartási útmutató. gépkönyv, üzemeltetési leírás 

 alkatrész katalógus 

 nyilatkozat az alkatrészellátásról  

 nyilatkozat a szakszerviz biztosításáról a szakszerviz ismertetésével a garanciális 
időszakban,  

 nyilatkozat a szakszerviz biztosításáról a szakszerviz ismertetésével a garanciális időszakot 
követően 

 
az itt fel nem soroltakon kívül az egyes műszaki követelményekben meghatározottaknak történő 
megfelelés igazolása. 
 
9.4. Az Eladó köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető 
leggyorsabban és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a 
Vevőnek jogában áll más személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy 
ezzel járó költségeket a Vevő levonhatja bármely, az Eladó részére esedékes vagy esedékessé váló 
kifizetésből, illetve jogosult a szerződésszegés következményeit alkalmazni. 
 
9.5. A Vevő a nem megfelelő minőségű szállítandó áruk átvételét elutasítja. Az elutasított árukat 
külön jellel kell ellátni. Az elutasított árukat el kell távolítani a szállítás helyéről – ha a Vevő ezt 
kéri – a Vevő által kijelölt időn belül, és ha ez nem történik meg, az Eladó költségére és 
kockázatára kerülnek eltávolításra. 
 
9.6. Szerződődő Felek átadás-átvételi eljárást a sikeres mennyiségi és a működőképesség 
minőségi ellenőrzés lezárását követően tartanak. Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet akkor 
köteles aláírni és a teljesítési igazolást kiadni, ha az átadott áruk hibátlanul funkcionálnak. A 
szállított áruk tulajdonjogának átszállása, a kifizetés időpontjában történik, s Vevő attól kezdve 
szedi annak hasznait, viseli terheit és mindazt a kárt, melynek megtérítésére mást kötelezni nem 
lehet.  
 
9.7. Az átvételt követően az Eladó köteles szétszedni és eltávolítani az ideiglenes szerkezeteket 
valamint a szerződés teljesítéséhez a továbbiakban már nem szükséges anyagokat. Köteles 
továbbá eltávolítani minden szemetet vagy akadályt, és az átvétel helyét a szerződésben 
előírtaknak megfelelően helyreállítani. 
 
10. Szerződésszegés, szerződés megszüntetése 
 
10.1. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán 
kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult. 
 
10.2. A Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali 
hatállyal felmondhatja a szerződést, ha  

a)  az Eladó szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely kötelezettségét nem 
teljesíti; 
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b)  az Eladó ésszerű időn belül nem teljesíti a Vevő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen 
maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben 
pontos teljesítésének, 

c)  az Eladó megtagadja a Vevő által adott utasítások végrehajtását; 
d)  az Eladó a Vevő jóváhagyása nélkül engedményezi a szerződésből eredő követelését, vagy a 

7.4. pontba ütközően alvállalkozási szerződést köt; 
e)  Eladó a teljesítési határidőhöz képest több mint 20 (húsz) napos késedelembe esik, mely 

késedelem esetében meghiúsulási kötbért Vevő nem érvényesíthet. 
 

10.3. A Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban 
foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 

 

10.4. A Vevő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a szerződést felmondja, vagy – a Ptk.-ban 
foglaltak szerint – attól eláll, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a 
szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
10.5. A Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha az Eladó tulajdoni helyzetében vagy tulajdoni 
viszonyaiban bármely, a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény 
bekövetkezik. 
 
10.6. Az Eladó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Vevő nem fizeti meg az Eladó 
részére a Vevő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget az adásvételi 
szerződésben meghatározott határidőig, feltéve, hogy az Eladó által tűzött legalább 30 napos 
póthatáridő is eredménytelenül eltelt, továbbá Vevő sorozatosan és súlyosan megszegi a 
szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit, és a szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére sem 
orvosolja. 
 
10.7. Az Eladónak a Vevő esetleges kárát meg kell térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell 
a Vevőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral 
szemben, amely az Eladó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése 
során. Ha a közösségi támogatást vagy valamely társfinanszírozói támogatást illetően, az 
Eladónak felróható bármilyen okból a Vevőnek visszafizetési, vagy kártérítési kötelezettsége 
keletkezik, akkor az Eladó kártérítési felelőssége a visszafizetett támogatásokra és a Vevőt terhelő 
kártérítési kötelezettségek teljesítésére is kiterjed. 
 
10.8. A Vevő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban az Eladó kárát megtéríteni. 
 
11. Kapcsolattartás 
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11.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen 
együttműködve járnak el, ennek érdekében Eladó folyamatosan tájékoztatni köteles a Vevőt a 
teljesítés menetéről. A Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek 
egymást írásban értesíteni. 
 
11.2. Vevő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy: 
Név:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: 
 
Az Eladó által kapcsolattartásra feljogosított személy: 
Név:  
Telefon:  
Fax: 
E-mail:  
 
11.3. Szerződő felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett 
képviselőiket, hogy a teljesítés során hozott döntéseknél a feleket teljes jogkörrel képviseljék. 
Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, 
nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a 
szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. 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. Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételéről visszaigazolást kíván kapni a másik féltől 
(címzettől) ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, ha valamely 
határidő számítása a nyilatkozat átvételétől kezdődik, a nyilatkozatot megtevő félnek a 
nyilatkozatában kérnie kell a címzettől az átvétel visszaigazolását. 
 
11.4. Vevő részéről a szállítások ellenőrzésére, és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására 
feljogosított személy:  
Név:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: 
 
Az Eladó részéről a szállítások ellenőrzésére, és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására 
feljogosított személy:  
Név:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: 
 
11.5. A Szerződő Felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett 
képviselőiket, hogy a szállítások ellenőrzése, illetőleg az átadás-átvételi eljárás lebonyolítása során 
a Szerződő Feleket teljes jogkörrel képviseljék. A megjelölt képviselők jogosultak, illetve kötelesek 
megtenni mindazon műszaki intézkedést és nyilatkozatot – ideértve az Eladólevelek, illetőleg az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírását –, amelyek szállítások ellenőrzése, illetőleg az átadás-
átvételi eljárás lebonyolítása során szükségessé válnak.  
 
11.6. Az Eladó által a jótállási időszakban biztosított kapcsolattartási pontok: 
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Név:  
Telefon:  
Fax: 
E-mail: 
 
Az Eladó a jótállási időszakban biztosított kapcsolattartási pontok esetleges változását köteles 
haladéktalanul jelezni Vevő részére. 
 
12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
12.1. A szerződésben meghatározott teljesítési határidő Eladó hibájából történő elmulasztása 
esetén a Vevőt késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vételár 0,5 
%-a, számszerűsítve […],- EUR azaz […] euró. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától 
esedékes. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vételár 10 %-a, összegszerűen […],-EUR 
azaz […] euró.  
 
12.2. Vevő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem 
kizárólag az Eladó hibájából ered. Amennyiben a Vevő az Eladó által ésszerűen kért, a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a 
Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja az Eladó rendelkezésére, és a 
késedelmes teljesítés kizárólag Vevő ebbéli Eladó által el nem hárítható mulasztásából ered, abban 
az esetben kötbérigény nem érvényesíthető. 
 
12.3. Az Eladó késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti az Eladót a szerződés 
teljesítése, illetve a szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények 
alól. 
 
12.4. Az Eladót a szerződés számára felróható okból történő meghiúsulása esetén kötbér 
(meghiúsulási kötbér) fizetés terheli, melynek mértéke: a nettó vételár 10 %-a, számszerűsítve 
[…],- EUR azaz […] euró. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja teljesítés arányában csökken. A 
meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás szerződéskötést követően – a Kbt. 141. §-
ban rögzített módon történő – módosítása esetén sem változik. 
 
12.5. Az Eladó meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti az Eladót a 
szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények alól. 
 
 
13. Jótállás 
 
13.1. Eladó a leszállított eszközökre, ezek berendezéseire és tartozékaira az átadás-átvételi eljárás 
lezárását követő 24 hónap teljeskörű jótállást vállal. A szavatossági jog a mindenkor hatályos Ptk. 
előírásai szerint alakul. 
 
13.2. Az Eladó köteles saját költségén az esetleges hibákat a lehető leghamarabb helyrehozni, 
illetve kijavítani. A kicserélt vagy kijavított szolgáltatás tekintetében újra kezdődik a jótállási idő 
azon a napon, amikor a Vevő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Ha a 
szerződés részleges átvételről rendelkezik, a jótállási időt a szállítandó áruknak csak a csere vagy 
kijavítás által érintett részére vonatkozóan kell meghosszabbítani. 
 
13.3. Ha meghibásodás történik a jótállási idő alatt, a Vevő köteles felszólítást küldeni az 
Eladónak. Ha az Eladó nem javítja ki a hibát a vállalt határidőre, a Vevő jogosult arra, 
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a)  hogy saját maga javítsa ki a hibát, vagy hogy valaki mást bízzon meg a munka elvégzésére az 
Eladó kockázatára és költségére, vagy  

b)  hogy elálljon a szerződéstől 
 
13.4. A jótállási idő letelte után az Eladó már most visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, 
hogy külön szerződés keretében továbbra is vállalja szervízszolgálati és karbantartási 
tevékenységek elvégzését.  
 
14. Vitás ügyek rendezése 
 
Minden jelen szerződésből eredő vitás kérdést a Szerződő Felek elsősorban közös megegyezéssel 
próbálnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy értékhatártól függően kikötik a Pécsi 
Városi Bíróság illetőleg a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
15. Alkalmazandó jog 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés és elválaszthatatlan 
mellékletei, az Ajánlati Felhívás, az Eladó által benyújtott Ajánlat rendelkezései, valamint a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
16. A Szerződés mellékletei 
 
16.1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlati Felhívás 
2. számú melléklet: Műszaki leírás  
3. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás során a Vevő részéről nyújtott kiegészítő 

tájékoztatás 
4. számú melléklet: Eladó közbeszerzés során benyújtott szakmai ajánlata 
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata 
6. számú melléklet:  Eladó nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 
alvállalkozókról  
7. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta) 
8. számú melléklet: Teljesítési igazolás (minta) 
 

16.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok (az 4,5,6. számú melléklet 
kivételével) 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. 
 
17. A Szerződés módosítása 
 
Jelen szerződést Felek kizárólag írásban, a Kbt. 141. § alapján – az ott leírt feltételek szerint – 
módosíthatják. A módosításokat tartalmazó megállapodást a későbbiekben a szerződés szerves 
részeként kell kezelni. 
 
 
18. A szerződés hatálybalépése 
 
18.1. Vevő kijelenti, hogy jelen szerződés finanszírozása érdekében pályázatot nyújtott be a […] 
pályázati konstrukcióhoz. A pályázat elbírálása folyamatban van, amelyre tekintettel a Vevő kiköti, 
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hogy amennyiben a támogatási szerződés aláírására (a támogatási igény elfogadására) nem vagy az 
igényeltnél kisebb összegben kerül sor, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre a Vevő a 
szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Szerződő Felek az előzőek mellett a 
támogatási szerződés megkötését a jelen szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is 
kikötik.  

A Szerződés a fentiek alapján akkor lép hatályba, amikor a Vevő a pályázatra/projektre vonatozó 
aláírt támogatási szerződést kézhez vette és Eladót erről tájékoztatta.  
 
18.2. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasás és egységes értelmezés után azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá 6 (hat) magyar nyelvű eredeti 
példányban, melyből 4 (négy) példány Vevőt, ill. 2 (kettő) példány Eladót illeti. 
 
 
Pécs, 2017. ………………………  
 
 
 
 
 

....................................................... 
TERMOPLAST Kkt. 

Siklósi Béla  
Vevő 

 
 
 
 

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

... 

... 
Eladó 
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Adásvételi szerződés 
tervezet 

 
mely létrejött egyrészről 
Cégnév: TERMOPLAST Műanyagfeldolgozó Közkereseti Társaság 
Székhely: 7630 Pécs, Nagyhídi út 24. 
Cégjegyzékszám: 02-03-060069 
Adószám: 29961784-2-02 
Bankszámlaszám: 50800104-54502248-00000000,  
Képviseli: Siklósi Béla 
mint Vevő – a továbbiakban: Vevő – , másrészről 
 
Cégnév: … 
Székhely: … 
Cégjegyzékszám: … 
Adószám: … 
Bankszámlaszám: … 
Képviseli: … 
mint Eladó – a továbbiakban: Eladó –,  
között, alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 
 
Preambulum 
 
Vevő, mint ajánlatkérő 2017. […] hó […] napján a GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és 
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése tárgyú támogatási konstrukció keretében 
adásvételi szerződés feltételei alapján „Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a 
Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 
tárgyban, […] iktatószámon közzétett hirdetménnyel, nyílt közbeszerzési eljárást indított a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része 
alapján. 
A jelen szerződés a fenti közbeszerzési eljárás 1. részében szereplő beszerzésre vonatkozik 
Fröccsöntőgépek 2. tárgyban. 

Vevő a közbeszerzés szerinti szolgáltatással szemben támasztott szakmai követelményeket az 
ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban határozta meg. 

Vevő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a 
szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2017. […] hó […] napján 
írásban kihirdette. Vevő 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 – az Eladó lett. 

Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlati felhívásnak, a dokumentációnak, az Eladó 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 

2.1. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező  
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1 db Műanyagipari vertikális körasztalos fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok 
fröccsöntésére, …………cm³/adag teljesítménnyel    
Típus, vagy egyéb adat: ………………………..,  
Körasztal mérete (átmérője):………………mm* 

 
*Az ajánlat szerint kitöltendő. 

eszközöket a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában 
és dokumentációjában szereplő előírásoknak és a szakmai ajánlatában vállalt feltételeknek 
megfelelő műszaki tartalommal leszállítja, valamint ellátja a jelen szerződésben, illetve 
mellékleteiben meghatározott kapcsolódó szolgáltatásokat. 

Eladó vállalja az eszközök helyszínre szállítását, össze-, be-, és felszerelését, telepítését, 
szárazjáratását és a használat betanítását, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül 
szükséges járulékos munkák elvégzését.  

 
 
2. Teljesítési határidő 
 
2.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező gépeket, berendezéseket, 
illetve eszközöket azok alkatrészeivel és tartozékaival együtt legkésőbb a szerződés hatályba 
lépésétől számított 180 napon belül Vevő részére leszállítja a helyszíni szerelési, üzembe helyezési 
munkálatokat elvégzi. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át Vevőre. A 
szerződés tárgyát képező berendezések és eszközök birtokát Eladó az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával egyidejűleg ruházza át Vevőre, aki ettől az időponttól kezdve szedi annak hasznait, 
viseli terheit és mindazt a kárt, melynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. 

 
2.2. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz 
kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás - átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat 
képviselőik útján cégszerű aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával száll át Vevőre. 
 
2.3. Eladó jogosult a szerződés tárgyát képező eszközöket a jelen szerződés végteljesítési határidő 
lejárta előtt, Vevő részére átadni (előszállításra jogosultság), mely esetben, ha az Eladó előszállítási 
jogával élni kíván, úgy köteles a Vevőt a szerződésszerű teljesítés pontos időpontjáról azt 
megelőzően legalább 5 nappal korábban írásban tájékoztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelő 
előzetes írásbeli tájékoztatás eddig az időpontig nem történik meg, Vevő jogosult az előszállítást 
és így az eszköz(ök) átvételét megtagadni. Szerződő felek e körben rögzítik, hogy Eladó 
előteljesítése esetén is az 5.2. pontban meghatározott fizetési határidő változatlan.  

 
2.4. Vevő a végteljesítésről teljesítési igazolást állít ki. Ha a Vevő 15 munkanapon belül nem állít 
ki teljesítési igazolást, és nem is utasítja el a teljesített szolgáltatást, abban az esetben úgy 
tekintendő, hogy ezen időszak utolsó napján kiállította az igazolást.  
 
3. Teljesítés helye 
 
Szállítási cím, és a szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésének helye:  

Magyarország 7630 Pécs, Nagyhídi út 24. 
 
4. Szerződéses ár  
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4.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott berendezések és eszközök szállítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat az 
Eladó […],- EUR + ÁFA, azaz […] euró plusz ÁFA összegű vételár ellenében végzi. A Szerződő 
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkori hatályos ÁFA törvény 
rendelkezéseit alkalmazzák. 
 
4.2. Az Eladó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, amely 
a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen: 

a) az áruk előállítási és/vagy beszerzési költségét; 
b) az árukkal kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási 

költséget; 
c) a szállítandó árukkal kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, 

kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket (a csomagolás a 
Vevő tulajdonát képezi); 

d) a szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét; 
e) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áruk minden tételéhez, a 

szerződésben meghatározott módon; 
f) minden egyéb olyan szolgáltatást, amely az eszközök, illetve berendezések szállítása során 

az Eladó számára előre láthatóan felmerül.    

5. Fizetési feltételek 
 
5.1. Vevő kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján legfeljebb a 
szerződéses ár 10 %-ának megfelelő összegű előlegigénylés lehetőségét biztosítja. Eladónak az 
előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. 
Az előleg kifizetése legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül történik meg. 
Vevő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében felek 
megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a jelen szerződés aláírását követő 5 naptári napon 
belül kell a Vevőnek átadni. 
Az előleggel az Eladónak a végszámlában kell teljes körűen elszámolni, illetve amennyiben a 
szerződés ezen időpontot megelőzően szűnne meg, akkor az Eladó köteles a szerződés 
megszűnésének napján az el nem számolt előleget hiánytalanul a Vevőnek visszafizetni.  
Felek megállapodnak abban, hogy az előleg igénybevételét a Vevő nem köti biztosíték 
nyújtásához.  
Vevő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. 
 

5.2. A Vevő a vételárat jelen Szerződés 4.2. pontja szerinti igazolt szerződésszerű végteljesítést 
követően, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, és a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. §-ában foglaltak 
szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott 
körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, 
Eladó pénzforgalmi számlájára történő átutalással, euróban (EUR) fizeti meg (GINOP 1.2.1-16 
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése támogatási konstrukció 
tárgyú támogatási konstrukcióra irányadó utófinanszírozási szabályok alapján), „A 
TERMOPLAST Kkt termelési kapacitásának további bővítése” című  projekt keretein belül. 

 

A számla benyújtásának feltétele a Vevő által aláírt teljesítésigazolás csatolása. (Kivéve a 2.4. pont 
második mondatában leírt esetet) Vevő az Eladó által kiállított számlát írásban a benyújtástól 
számított 15 napon belül kifogásolhatja meg. 
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5.3. A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés, valamint az 
Vevő forrásaiból történik. A teljes nettó számlaösszeg 50,00000 %-a (a támogatott költség erejéig) 
kiegyenlítése a GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése támogatási konstrukció keretén belül az Európai Unió és a Magyar Kormány együttes 
finanszírozásával valósul meg. A fennmaradó részt – a teljes nettó számlaösszeg 50, 000000 %-át 
(a támogatott költség erejéig) és a teljes számlaösszegre eső ÁFA összegét a Vevő saját forrásból 
egyenlít ki. Amennyiben a vételár a támogatási szerződésben rögzített összeget meghaladja, a 
vételár „nem támogatott” részét a Vevő saját forrásból finanszírozza. 
 
 
5.4. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem fizethet, illetve számolhat el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek az eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
 
5.5. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a jelen adásvételi szerződés és ennek teljesítése esetén 
a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. 
 
5.6. A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a 
Ptk. 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot követelni. 
 
5.7. Vevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésre alkalmazandó a behajtási költségátalányról 
szóló 2016. évi IX. törvény is. 
 
 
6. A Vevő jogai és kötelezettségei 
 
6.1. Vevő köteles az Eladó hibátlan teljesítése érdekében együttműködni. Köteles az Eladó kijelölt 
képviselőjét tájékoztatni a teljesítést befolyásoló tényezők, események alakulásáról. Vevő köteles 
Eladó munkatársai részére a szerződés teljesítésekor biztosítani a helyszínre bejutás lehetőségét, 
illetve kapcsolódó szolgáltatások teljesítésénél a szükséges munkaterület zavartalan biztosítását.  
 
6.2. Vevő jogosult az eszközöket átadáskor részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében 
szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó árunak minden vonatkozásban meg kell felelnie a 
szerződés részét képező műszaki leírásnak és szakmai ajánlatnak. A Vevő jogosult a szállítás 
időpontjában az eszközöket és tartozékait mennyiségi és működőképesség vonatkozásában 
ellenőrizni. A Vevő a teljesítési igazolást mindaddig nem állítja ki, amíg a mennyiségi ellenőrzést 
és a működőképesség minőségi ellenőrzését végre nem hajtotta. 
6.3. A Vevő illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, kiemelten a műszaki ellenőr, jogosult 
mindenkor ellenőrizni, megvizsgálni, valamint ellenőrizni a szerződés keretében teljesítendő 
szolgáltatás (szállítás) előrehaladását. 
 
6.4. Vevő köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot és a 
tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és titokban tartani. Nem hozhat 
nyilvánosságra, és nem közölhet a szerződésről, annak tartamáról semmilyen adatot a Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
 
6.5. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező eszközöket és berendezéseket rendeltetésszerűen 
használni a gyártmányra és típusra vonatkozóan az Eladó által átadott használati utasításnak 
megfelelően. Vevő a használat során észlelt hibákról - a jótállási, illetve szavatossági időtartam 
alatt - köteles írásban értesíteni az Eladót. 



 

94 

 

 
 
7. Az Eladó jogai és kötelezettségei 
 
7.1. Az Eladó köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve minden részfeladat 
elvégzését, továbbá a teljesítésben mutatkozó esetleges hiányosságok kijavítását is. 
 
7.2. Az Eladó köteles betartani a telepítés, a szárazjáratás és a betanítás során a Vevő által adott 
utasításokat. Ha az Eladó úgy ítéli meg, hogy az utasítás meghaladja a szerződés terjedelmét, 
köteles erről a Vevőt tájékoztatni. Az utasítások végrehajtását nem lehet megtagadni az erre való 
hivatkozással. Ha a Vevő szakszerűtlen utasítást ad, erre az Eladó köteles őt figyelmeztetni. Az 
Eladó a Vevő utasítása szerint jogosult megtagadni a munkavégzést, ha ez jogszabály vagy 
hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 
 
7.3. Az Eladó teljesítésében az ajánlatában megjelölt területen működhet közre alvállalkozó, az 
alvállalkozó igénybevétele nem érinti az Eladó teljesítésért való felelősségét. Az Eladó 
teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Ha az Eladó a munkát – az 
ajánlatában nem nevesített – alvállalkozó bevonásával végzi, arról köteles előzetesen tájékoztatni a 
Vevőt, az alvállalkozók teljesítésbe történő bevonása, illetőleg az alvállalkozók személyének 
módosítása tekintetében Eladónak a Kbt. 138 § (3) bekezdését alkalmazva kell eljárnia. Az 
alvállalkozóknak meg kell felelniük a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott 
követelményeknek. 
Az Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 
 
7.4. Az Eladó feladata, hogy közreműködjön a Vevőnek a hivatkozott „A TERMOPLAST Kkt 
termelési kapacitásának további bővítése” című, GINOP-1.2.1-16/000315 azonosítószámú pályázata 
részét képező, az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos 
elvárások teljesítésében. Az Eladó feladata, hogy a szerződés teljesítése során lehetősége szerint 
biztosítsa a projekt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi vállalásainak érvényre juttatását, melyek 
az alábbiak:  

a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és 
kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 
szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  
 
b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő 
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  
 
7.5. Az Eladó köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot és a 
tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és titokban tartani. Nem hozhat 
nyilvánosságra, és nem közölhet a szerződésről, annak tartamáról semmilyen adatot a Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
 
7.6. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért az Eladó felelősséggel tartozik. 
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7.8. Eladó köteles a jótállási időszakban a szerződés 11.6. pontjában megjelölt kapcsolattartási 
pontokon aktív elérhetőséget biztosítani munkanapokon 9:00 óra és 15:00 óra között, melynek 
keretében biztosítja, hogy üzemzavar, vagy egyéb műszaki hiba esetén Vevő fel tudja venni a 
kapcsolatot az Eladóval. Eladó köteles továbbá a Vevő hibabejelentésétől számított 24 órán belül 
a hiba elhárítását a szerződés teljesítésének helyén megkezdeni. Amennyiben a hiba bejelentésétől 
számított 24. óra nem munkanapra esik, a hibaelhárítást Eladó köteles a bejelentést követő első 
munkanapon megkezdeni. 
 
7.8. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján köteles a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 
 
7.9. Eladó - amennyiben külföldi adóilletőségű – köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 
 
7.10. A szerződés tartama alatt, valamint a szerződésteljesítést követő hét éven keresztül az Eladó 
köteles arról gondoskodni, hogy a Támogató szervezet, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, 
az Európai Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a Kincstár, az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság betekintsenek minden 
kapcsolódó dokumentumba (az alvállalkozókét és a közreműködőkét is beleértve) és a szükséges 
ellenőrzéseket elvégezzék. 
 
8. A szolgáltatás minősége 
 
A teljesített szolgáltatásoknak minden vonatkozásban követniük kell a szerződésben 
meghatározott műszaki leírást és minden szempontból meg kell felelniük a szerződésben szereplő 
műszaki és egyéb követelménynek. 
 
9. Szállítás, ellenőrzés és átvétel 
 
9.1. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatást a teljesítés helyén kellő időben 
teljesítse (leszállítsa) annak érdekében, hogy a Vevő megkezdhesse annak átvételét. Az Eladó 
köteles a szállítandó áruk számára olyan csomagolásról gondoskodni, amely a szerződésben 
megadott rendeltetési helyükre való szállítás során előforduló sérülésektől vagy értékcsökkenéstől 
megóvja. 
 
9.2. A Vevő a szállításkor mennyiségi és a működőképesség megállapítására szolgáló minőségi 
ellenőrzést végez. Mennyiségi és a működőképességi minőségi ellenőrzés az alábbiakra terjed ki:  

-  a leszállított eszközök darab- illetve tételszámának ellenőrzése, 
-  a szállított eszközök és berendezések használathoz szükséges dokumentáció meglétének 

vizsgálata, illetve az eszközök és berendezések a dokumentációnak való 
megfelelőségének kontrollja. 

- gyártó vagy Eladó általi nyilatkozat, mely tartalmazza a hatályos szabványoknak és 
előírásoknak való megfelelőséget (érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem stb.). 

 
9.3. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles az alábbi dokumentumokat magyar nyelven Vevő 
képviselője részére átadni: 

 szállítólevél;  
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 származási bizonyítvány/megfelelőségi nyilatkozat vagy az azt helyettesítő okirat egy 
eredeti példánya 

 a garanciát igazoló dokumentum (garancialevél / garanciajegy)  

 biztonságtechnikai nyilatkozat,  

 eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány,  

 megfelelőségi tanúsítvány (COC), (Certificate of Conformity) 

 magyar nyelvű kezelési karbantartási útmutató. gépkönyv, üzemeltetési leírás 

 alkatrész katalógus 

 nyilatkozat az alkatrészellátásról  

 nyilatkozat a szakszerviz biztosításáról a szakszerviz ismertetésével a garanciális 
időszakban,  

 nyilatkozat a szakszerviz biztosításáról a szakszerviz ismertetésével a garanciális időszakot 
követően 

 
az itt fel nem soroltakon kívül az egyes műszaki követelményekben meghatározottaknak történő 
megfelelés igazolása. 
 
9.4. Az Eladó köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető 
leggyorsabban és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a 
Vevőnek jogában áll más személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy 
ezzel járó költségeket a Vevő levonhatja bármely, az Eladó részére esedékes vagy esedékessé váló 
kifizetésből, illetve jogosult a szerződésszegés következményeit alkalmazni. 
 
9.5. A Vevő a nem megfelelő minőségű szállítandó áruk átvételét elutasítja. Az elutasított árukat 
külön jellel kell ellátni. Az elutasított árukat el kell távolítani a szállítás helyéről – ha a Vevő ezt 
kéri – a Vevő által kijelölt időn belül, és ha ez nem történik meg, az Eladó költségére és 
kockázatára kerülnek eltávolításra. 
 
9.6. Szerződődő Felek átadás-átvételi eljárást a sikeres mennyiségi és a működőképesség 
minőségi ellenőrzés lezárását követően tartanak. Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet akkor 
köteles aláírni és a teljesítési igazolást kiadni, ha az átadott áruk hibátlanul funkcionálnak. A 
szállított áruk tulajdonjogának átszállása, a kifizetés időpontjában történik, s Vevő attól kezdve 
szedi annak hasznait, viseli terheit és mindazt a kárt, melynek megtérítésére mást kötelezni nem 
lehet.  
 
9.7. Az átvételt követően az Eladó köteles szétszedni és eltávolítani az ideiglenes szerkezeteket 
valamint a szerződés teljesítéséhez a továbbiakban már nem szükséges anyagokat. Köteles 
továbbá eltávolítani minden szemetet vagy akadályt, és az átvétel helyét a szerződésben 
előírtaknak megfelelően helyreállítani. 
 
10. Szerződésszegés, szerződés megszüntetése 
 
10.1. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán 
kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult. 
 
10.2. A Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali 
hatállyal felmondhatja a szerződést, ha  

a)  az Eladó szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely kötelezettségét nem 
teljesíti; 
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b)  az Eladó ésszerű időn belül nem teljesíti a Vevő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen 
maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben 
pontos teljesítésének, 

c)  az Eladó megtagadja a Vevő által adott utasítások végrehajtását; 
d)  az Eladó a Vevő jóváhagyása nélkül engedményezi a szerződésből eredő követelését, vagy a 

7.4. pontba ütközően alvállalkozási szerződést köt; 
e)  Eladó a teljesítési határidőhöz képest több mint 20 (húsz) napos késedelembe esik, mely 

késedelem esetében meghiúsulási kötbért Vevő nem érvényesíthet. 
 

10.3. A Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban 
foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 

 

10.4. A Vevő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a szerződést felmondja, vagy – a Ptk.-ban 
foglaltak szerint – attól eláll, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a 
szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
10.5. A Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha az Eladó tulajdoni helyzetében  vagy tulajdoni 
viszonyaiban bármely, a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény 
bekövetkezik. 
 
10.6. Az Eladó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Vevő nem fizeti meg az Eladó 
részére a Vevő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget az adásvételi 
szerződésben meghatározott határidőig, feltéve, hogy az Eladó által tűzött legalább 30 napos 
póthatáridő is eredménytelenül eltelt, továbbá Vevő sorozatosan és súlyosan megszegi a 
szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit, és a szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére sem 
orvosolja. 
 
10.7. Az Eladónak a Vevő esetleges kárát meg kell térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell 
a Vevőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral 
szemben, amely az Eladó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése 
során. Ha a közösségi támogatást vagy valamely társfinanszírozói támogatást illetően, az 
Eladónak felróható bármilyen okból a Vevőnek visszafizetési, vagy kártérítési kötelezettsége 
keletkezik, akkor az Eladó kártérítési felelőssége a visszafizetett támogatásokra és a Vevőt terhelő 
kártérítési kötelezettségek teljesítésére is kiterjed. 
 
10.8. A Vevő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban az Eladó kárát megtéríteni. 
 
11. Kapcsolattartás 
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11.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen 
együttműködve járnak el, ennek érdekében Eladó folyamatosan tájékoztatni köteles a Vevőt a 
teljesítés menetéről. A Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek 
egymást írásban értesíteni. 
 
11.2. Vevő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy: 
Név:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: 
 
Az Eladó által kapcsolattartásra feljogosított személy: 
Név:  
Telefon:  
Fax: 
E-mail:  
 
11.3. Szerződő felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett 
képviselőiket, hogy a teljesítés során hozott döntéseknél a feleket teljes jogkörrel képviseljék. 
Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, 
nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a 
szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. 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. Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételéről visszaigazolást kíván kapni a másik féltől 
(címzettől) ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, ha valamely 
határidő számítása a nyilatkozat átvételétől kezdődik, a nyilatkozatot megtevő félnek a 
nyilatkozatában kérnie kell a címzettől az átvétel visszaigazolását. 
 
11.4. Vevő részéről a szállítások ellenőrzésére, és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására 
feljogosított személy:  
Név:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: 
 
Az Eladó részéről a szállítások ellenőrzésére, és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására 
feljogosított személy:  
Név:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: 
 
11.5. A Szerződő Felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett 
képviselőiket, hogy a szállítások ellenőrzése, illetőleg az átadás-átvételi eljárás lebonyolítása során 
a Szerződő Feleket teljes jogkörrel képviseljék. A megjelölt képviselők jogosultak, illetve kötelesek 
megtenni mindazon műszaki intézkedést és nyilatkozatot – ideértve az Eladólevelek, illetőleg az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírását –, amelyek szállítások ellenőrzése, illetőleg az átadás-
átvételi eljárás lebonyolítása során szükségessé válnak.  
 
11.6. Az Eladó által a jótállási időszakban biztosított kapcsolattartási pontok: 
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Név:  
Telefon:  
Fax: 
E-mail: 
 
Az Eladó a jótállási időszakban biztosított kapcsolattartási pontok esetleges változását köteles 
haladéktalanul jelezni Vevő részére. 
 
12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
12.1. A szerződésben meghatározott teljesítési határidő Eladó hibájából történő elmulasztása 
esetén a Vevőt késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vételár 0,5 
%-a, számszerűsítve […],- EUR azaz […] euró. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától 
esedékes. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vételár 10 %-a, összegszerűen […],-EUR 
azaz […] euró.  
 
12.2. Vevő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem 
kizárólag az Eladó hibájából ered. Amennyiben a Vevő az Eladó által ésszerűen kért, a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a 
Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja az Eladó rendelkezésére, és a 
késedelmes teljesítés kizárólag Vevő ebbéli Eladó által el nem hárítható mulasztásából ered, abban 
az esetben kötbérigény nem érvényesíthető. 
 
12.3. Az Eladó késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti az Eladót a szerződés 
teljesítése, illetve a szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények 
alól. 
 
12.4. Az Eladót a szerződés számára felróható okból történő meghiúsulása esetén kötbér 
(meghiúsulási kötbér) fizetés terheli, melynek mértéke: a nettó vételár 10 %-a, számszerűsítve 
[…],- EUR azaz […] euró. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja teljesítés arányában csökken. A 
meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás szerződéskötést követően – a Kbt. 141. §-
ban rögzített módon történő – módosítása esetén sem változik. 
 
12.5. Az Eladó meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti az Eladót a 
szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények alól. 
 
 
13. Jótállás 
 
13.1. Eladó a leszállított eszközökre, ezek berendezéseire és tartozékaira az átadás-átvételi eljárás 
lezárását követő 24 hónap teljeskörű jótállást vállal. A szavatossági jog a mindenkor hatályos Ptk. 
előírásai szerint alakul. 
 
13.2. Az Eladó köteles saját költségén az esetleges hibákat a lehető leghamarabb helyrehozni, 
illetve kijavítani. A kicserélt vagy kijavított szolgáltatás tekintetében újra kezdődik a jótállási idő 
azon a napon, amikor a Vevő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Ha a 
szerződés részleges átvételről rendelkezik, a jótállási időt a szállítandó áruknak csak a csere vagy 
kijavítás által érintett részére vonatkozóan kell meghosszabbítani. 
 
13.3. Ha meghibásodás történik a jótállási idő alatt, a Vevő köteles felszólítást küldeni az 
Eladónak. Ha az Eladó nem javítja ki a hibát a vállalt határidőre, a Vevő jogosult arra, 
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a)  hogy saját maga javítsa ki a hibát, vagy hogy valaki mást bízzon meg a munka elvégzésére az 
Eladó kockázatára és költségére, vagy  

b)  hogy elálljon a szerződéstől 
 
13.4. A jótállási idő letelte után az Eladó már most visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, 
hogy külön szerződés keretében továbbra is vállalja szervízszolgálati és karbantartási 
tevékenységek elvégzését.  
 
14. Vitás ügyek rendezése 
 
Minden jelen szerződésből eredő vitás kérdést a Szerződő Felek elsősorban közös megegyezéssel 
próbálnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy értékhatártól függően kikötik a Pécsi 
Városi Bíróság illetőleg a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
15. Alkalmazandó jog 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés és elválaszthatatlan 
mellékletei, az Ajánlati Felhívás, az Eladó által benyújtott Ajánlat rendelkezései, valamint a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
16. A Szerződés mellékletei 
 
16.1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlati Felhívás 
2. számú melléklet: Műszaki leírás  
3. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás során a Vevő részéről nyújtott kiegészítő 

tájékoztatás 
4. számú melléklet: Eladó közbeszerzés során benyújtott szakmai ajánlata 
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata 
6. számú melléklet:  Eladó nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 
alvállalkozókról  
7. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta) 
8. számú melléklet: Teljesítési igazolás (minta) 
 

16.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok (az 4,5,6. számú melléklet 
kivételével) 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. 
 
17. A Szerződés módosítása 
 
Jelen szerződést Felek kizárólag írásban, a Kbt. 141. § alapján – az ott leírt feltételek szerint – 
módosíthatják. A módosításokat tartalmazó megállapodást a későbbiekben a szerződés szerves 
részeként kell kezelni. 
 
 
18. A szerződés hatálybalépése 
 
18.1. Vevő kijelenti, hogy jelen szerződés finanszírozása érdekében pályázatot nyújtott be a […] 
pályázati konstrukcióhoz. A pályázat elbírálása folyamatban van, amelyre tekintettel a Vevő kiköti, 
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hogy amennyiben a támogatási szerződés aláírására (a támogatási igény elfogadására) nem vagy az 
igényeltnél kisebb összegben kerül sor, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre a Vevő a 
szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Szerződő Felek az előzőek mellett a 
támogatási szerződés megkötését a jelen szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is 
kikötik.  

A Szerződés a fentiek alapján akkor lép hatályba, amikor a Vevő a pályázatra/projektre vonatozó 
aláírt támogatási szerződést kézhez vette és Eladót erről tájékoztatta.  
 
18.2. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasás és egységes értelmezés után azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá 6 (hat) magyar nyelvű eredeti 
példányban, melyből 4 (négy) példány Vevőt, ill. 2 (kettő) példány Eladót illeti. 
 
 
Pécs, 2017. ………………………  
 
 
 
 
 

....................................................... 
TERMOPLAST Kkt. 

Siklósi Béla  
Vevő 

 
 
 
 

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

... 

... 
Eladó 
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Adásvételi szerződés 
tervezet 

 
mely létrejött egyrészről 
Cégnév: TERMOPLAST Műanyagfeldolgozó Közkereseti Társaság 
Székhely: 7630 Pécs, Nagyhídi út 24. 
Cégjegyzékszám: 02-03-060069 
Adószám: 29961784-2-02 
Bankszámlaszám: 50800104-54502248-00000000,  
Képviseli: Siklósi Béla 
mint Vevő – a továbbiakban: Vevő – , másrészről 
 
Cégnév: … 
Székhely: … 
Cégjegyzékszám: … 
Adószám: … 
Bankszámlaszám: … 
Képviseli: … 
mint Eladó – a továbbiakban: Eladó –,  
között, alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 
 
Preambulum 
 
Vevő, mint ajánlatkérő 2017. […] hó […] napján a GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és 
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése tárgyú támogatási konstrukció keretében 
adásvételi szerződés feltételei alapján „Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a 
Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 
tárgyban, […] iktatószámon közzétett hirdetménnyel, nyílt közbeszerzési eljárást indított a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része 
alapján. 
A jelen szerződés a fenti közbeszerzési eljárás 1. részében szereplő beszerzésre vonatkozik 
Fröccsöntőgépek 3. tárgyban. 

Vevő a közbeszerzés szerinti szolgáltatással szemben támasztott szakmai követelményeket az 
ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban határozta meg. 

Vevő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a 
szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2017. […] hó […] napján 
írásban kihirdette. Vevő 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 – az Eladó lett. 

Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlati felhívásnak, a dokumentációnak, az Eladó 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 

3.1. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező  
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1 db Műanyagipari vertikális körasztalos fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok 
fröccsöntésére, …………cm³/adag teljesítménnyel    
Típus, vagy egyéb adat: ………………………..,  
Körasztal mérete (átmérője):………………mm * 

 
*Az ajánlat szerint kitöltendő. 

eszközöket a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában 
és dokumentációjában szereplő előírásoknak és a szakmai ajánlatában vállalt feltételeknek 
megfelelő műszaki tartalommal leszállítja, valamint ellátja a jelen szerződésben, illetve 
mellékleteiben meghatározott kapcsolódó szolgáltatásokat. 

Eladó vállalja az eszközök helyszínre szállítását, össze-, be-, és felszerelését, telepítését, 
szárazjáratását és a használat betanítását, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül 
szükséges járulékos munkák elvégzését.  

 
 
2. Teljesítési határidő 
 
2.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező gépeket, berendezéseket, 
illetve eszközöket azok alkatrészeivel és tartozékaival együtt legkésőbb a szerződés hatályba 
lépésétől számított 180 napon belül Vevő részére leszállítja a helyszíni szerelési, üzembe helyezési 
munkálatokat elvégzi. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át Vevőre. A 
szerződés tárgyát képező berendezések és eszközök birtokát Eladó az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával egyidejűleg ruházza át Vevőre, aki ettől az időponttól kezdve szedi annak hasznait, 
viseli terheit és mindazt a kárt, melynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. 

 
2.2. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz 
kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás - átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat 
képviselőik útján cégszerű aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával száll át Vevőre. 
 
2.3. Eladó jogosult a szerződés tárgyát képező eszközöket a jelen szerződés végteljesítési határidő 
lejárta előtt, Vevő részére átadni (előszállításra jogosultság), mely esetben, ha az Eladó előszállítási 
jogával élni kíván, úgy köteles a Vevőt a szerződésszerű teljesítés pontos időpontjáról azt 
megelőzően legalább 5 nappal korábban írásban tájékoztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelő 
előzetes írásbeli tájékoztatás eddig az időpontig nem történik meg, Vevő jogosult az előszállítást 
és így az eszköz(ök) átvételét megtagadni. Szerződő felek e körben rögzítik, hogy Eladó 
előteljesítése esetén is az 5.2. pontban meghatározott fizetési határidő változatlan.  

 
2.4. Vevő a végteljesítésről teljesítési igazolást állít ki. Ha a Vevő 15 munkanapon belül nem állít 
ki teljesítési igazolást, és nem is utasítja el a teljesített szolgáltatást, abban az esetben úgy 
tekintendő, hogy ezen időszak utolsó napján kiállította az igazolást.  
 
3. Teljesítés helye 
 
Szállítási cím, és a szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésének helye:  

Magyarország 7630 Pécs, Nagyhídi út 24. 
 
4. Szerződéses ár  
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4.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott berendezések és eszközök szállítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat az 
Eladó […],- EUR + ÁFA, azaz […] euró plusz ÁFA összegű vételár ellenében végzi. A Szerződő 
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkori hatályos ÁFA törvény 
rendelkezéseit alkalmazzák. 
 
4.2. Az Eladó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, amely 
a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen: 

a) az áruk előállítási és/vagy beszerzési költségét; 
b) az árukkal kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási 

költséget; 
c) a szállítandó árukkal kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, 

kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket (a csomagolás a 
Vevő tulajdonát képezi); 

d) a szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét; 
e) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áruk minden tételéhez, a 

szerződésben meghatározott módon; 
f) minden egyéb olyan szolgáltatást, amely az eszközök, illetve berendezések szállítása során 

az Eladó számára előre láthatóan felmerül.    

5. Fizetési feltételek 
 
5.1. Vevő kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján legfeljebb a 
szerződéses ár 10 %-ának megfelelő összegű előlegigénylés lehetőségét biztosítja. Eladónak az 
előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. 
Az előleg kifizetése legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül történik meg. 
Vevő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében felek 
megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a jelen szerződés aláírását követő 5 naptári napon 
belül kell a Vevőnek átadni. 
Az előleggel az Eladónak a végszámlában kell teljes körűen elszámolni, illetve amennyiben a 
szerződés ezen időpontot megelőzően szűnne meg, akkor az Eladó köteles a szerződés 
megszűnésének napján az el nem számolt előleget hiánytalanul a Vevőnek visszafizetni.  
Felek megállapodnak abban, hogy az előleg igénybevételét a Vevő nem köti biztosíték 
nyújtásához.  
Vevő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. 
 

5.2. A Vevő a vételárat jelen Szerződés 4.2. pontja szerinti igazolt szerződésszerű végteljesítést 
követően, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, és a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. §-ában foglaltak 
szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott 
körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, 
Eladó pénzforgalmi számlájára történő átutalással, euróban (EUR) fizeti meg (GINOP 1.2.1-16 
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése támogatási konstrukció 
tárgyú támogatási konstrukcióra irányadó utófinanszírozási szabályok alapján), „A 
TERMOPLAST Kkt termelési kapacitásának további bővítése” című projekt keretein belül. 

 

A számla benyújtásának feltétele a Vevő által aláírt teljesítésigazolás csatolása. (Kivéve a 2.4. pont 
második mondatában leírt esetet) Vevő az Eladó által kiállított számlát írásban a benyújtástól 
számított 15 napon belül kifogásolhatja meg. 
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5.3. A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés, valamint az 
Vevő forrásaiból történik. A teljes nettó számlaösszeg 50,00000 %-a (a támogatott költség erejéig) 
kiegyenlítése a GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése támogatási konstrukció keretén belül az Európai Unió és a Magyar Kormány együttes 
finanszírozásával valósul meg. A fennmaradó részt – a teljes nettó számlaösszeg 50, 000000 %-át 
(a támogatott költség erejéig) és a teljes számlaösszegre eső ÁFA összegét a Vevő saját forrásból 
egyenlít ki. Amennyiben Ajánlatkérő támogatásra irányuló igénye elutasítására kerül, vagy az 
igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadására, Ajánlatkérő a pénzügyi fedezetet, vagy kisebb 
támogatás megítélése esetén a támogatáson felüli részt saját forrásból biztosítja. 
 
 
5.4. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem fizethet, illetve számolhat el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek az eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
 
5.5. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a jelen adásvételi szerződés és ennek teljesítése esetén 
a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. 
 
5.6. A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a 
Ptk. 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot követelni. 
 
5.7. Vevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésre alkalmazandó a behajtási költségátalányról 
szóló 2016. évi IX. törvény is. 
 
 
6. A Vevő jogai és kötelezettségei 
 
6.1. Vevő köteles az Eladó hibátlan teljesítése érdekében együttműködni. Köteles az Eladó kijelölt 
képviselőjét tájékoztatni a teljesítést befolyásoló tényezők, események alakulásáról. Vevő köteles 
Eladó munkatársai részére a szerződés teljesítésekor biztosítani a helyszínre bejutás lehetőségét, 
illetve kapcsolódó szolgáltatások teljesítésénél a szükséges munkaterület zavartalan biztosítását.  
 
6.2. Vevő jogosult az eszközöket átadáskor részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében 
szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó árunak minden vonatkozásban meg kell felelnie a 
szerződés részét képező műszaki leírásnak és szakmai ajánlatnak. A Vevő jogosult a szállítás 
időpontjában az eszközöket és tartozékait mennyiségi és működőképesség vonatkozásában 
ellenőrizni. A Vevő a teljesítési igazolást mindaddig nem állítja ki, amíg a mennyiségi ellenőrzést 
és a működőképesség minőségi ellenőrzését végre nem hajtotta. 
6.3. A Vevő illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, kiemelten a műszaki ellenőr, jogosult 
mindenkor ellenőrizni, megvizsgálni, valamint ellenőrizni a szerződés keretében teljesítendő 
szolgáltatás (szállítás) előrehaladását. 
 
6.4. Vevő köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot és a 
tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és titokban tartani. Nem hozhat 
nyilvánosságra, és nem közölhet a szerződésről, annak tartamáról semmilyen adatot a Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
 
6.5. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező eszközöket és berendezéseket rendeltetésszerűen 
használni a gyártmányra és típusra vonatkozóan az Eladó által átadott használati utasításnak 
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megfelelően. Vevő a használat során észlelt hibákról - a jótállási, illetve szavatossági időtartam 
alatt - köteles írásban értesíteni az Eladót. 
 
 
7. Az Eladó jogai és kötelezettségei 
 
7.1. Az Eladó köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve minden részfeladat 
elvégzését, továbbá a teljesítésben mutatkozó esetleges hiányosságok kijavítását is. 
 
7.2. Az Eladó köteles betartani a telepítés, a szárazjáratás és a betanítás során a Vevő által adott 
utasításokat. Ha az Eladó úgy ítéli meg, hogy az utasítás meghaladja a szerződés terjedelmét, 
köteles erről a Vevőt tájékoztatni. Az utasítások végrehajtását nem lehet megtagadni az erre való 
hivatkozással. Ha a Vevő szakszerűtlen utasítást ad, erre az Eladó köteles őt figyelmeztetni. Az 
Eladó a Vevő utasítása szerint jogosult megtagadni a munkavégzést, ha ez jogszabály vagy 
hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 
 
7.3. Az Eladó teljesítésében az ajánlatában megjelölt területen működhet közre alvállalkozó, az 
alvállalkozó igénybevétele nem érinti az Eladó teljesítésért való felelősségét. Az Eladó 
teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Ha az Eladó a munkát – az 
ajánlatában nem nevesített – alvállalkozó bevonásával végzi, arról köteles előzetesen tájékoztatni a 
Vevőt, az alvállalkozók teljesítésbe történő bevonása, illetőleg az alvállalkozók személyének 
módosítása tekintetében Eladónak a Kbt. 138 § (3) bekezdését alkalmazva kell eljárnia. Az 
alvállalkozóknak meg kell felelniük a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott 
követelményeknek. 
Az Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 
 
7.4. Az Eladó feladata, hogy közreműködjön a Vevőnek a hivatkozott „A TERMOPLAST Kkt 
termelési kapacitásának további bővítése” című, GINOP-1.2.1-16/000315 azonosítószámú pályázata 
részét képező, az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos 
elvárások teljesítésében. Az Eladó feladata, hogy a szerződés teljesítése során lehetősége szerint 
biztosítsa a projekt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi vállalásainak érvényre juttatását, melyek 
az alábbiak:  

a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és 
kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 
szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  
 
b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő 
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  
 
7.5. Az Eladó köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot és a 
tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és titokban tartani. Nem hozhat 
nyilvánosságra, és nem közölhet a szerződésről, annak tartamáról semmilyen adatot a Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
 
7.6. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért az Eladó felelősséggel tartozik. 
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7.8. Eladó köteles a jótállási időszakban a szerződés 11.6. pontjában megjelölt kapcsolattartási 
pontokon aktív elérhetőséget biztosítani munkanapokon 9:00 óra és 15:00 óra között, melynek 
keretében biztosítja, hogy üzemzavar, vagy egyéb műszaki hiba esetén Vevő fel tudja venni a 
kapcsolatot az Eladóval. Eladó köteles továbbá a Vevő hibabejelentésétől számított 24 órán belül 
a hiba elhárítását a szerződés teljesítésének helyén megkezdeni. Amennyiben a hiba bejelentésétől 
számított 24. óra nem munkanapra esik, a hibaelhárítást Eladó köteles a bejelentést követő első 
munkanapon megkezdeni. 
 
7.8. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján köteles a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 
 
7.9. Eladó - amennyiben külföldi adóilletőségű – köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 
 
7.10. A szerződés tartama alatt, valamint a szerződésteljesítést követő hét éven keresztül az Eladó 
köteles arról gondoskodni, hogy a Támogató szervezet, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, 
az Európai Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a Kincstár, az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság betekintsenek minden 
kapcsolódó dokumentumba (az alvállalkozókét és a közreműködőkét is beleértve) és a szükséges 
ellenőrzéseket elvégezzék. 
 
8. A szolgáltatás minősége 
 
A teljesített szolgáltatásoknak minden vonatkozásban követniük kell a szerződésben 
meghatározott műszaki leírást és minden szempontból meg kell felelniük a szerződésben szereplő 
műszaki és egyéb követelménynek. 
 
9. Szállítás, ellenőrzés és átvétel 
 
9.1. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatást a teljesítés helyén kellő időben 
teljesítse (leszállítsa) annak érdekében, hogy a Vevő megkezdhesse annak átvételét. Az Eladó 
köteles a szállítandó áruk számára olyan csomagolásról gondoskodni, amely a szerződésben 
megadott rendeltetési helyükre való szállítás során előforduló sérülésektől vagy értékcsökkenéstől 
megóvja. 
 
9.2. A Vevő a szállításkor mennyiségi és a működőképesség megállapítására szolgáló minőségi 
ellenőrzést végez. Mennyiségi és a működőképességi minőségi ellenőrzés az alábbiakra terjed ki:  

-  a leszállított eszközök darab- illetve tételszámának ellenőrzése, 
-  a szállított eszközök és berendezések használathoz szükséges dokumentáció meglétének 

vizsgálata, illetve az eszközök és berendezések a dokumentációnak való 
megfelelőségének kontrollja. 

- gyártó vagy Eladó általi nyilatkozat, mely tartalmazza a hatályos szabványoknak és 
előírásoknak való megfelelőséget (érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem stb.). 

 
9.3. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles az alábbi dokumentumokat magyar nyelven Vevő 
képviselője részére átadni: 

 szállítólevél;  
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 származási bizonyítvány/megfelelőségi nyilatkozat vagy az azt helyettesítő okirat egy 
eredeti példánya 

 a garanciát igazoló dokumentum (garancialevél / garanciajegy)  

 biztonságtechnikai nyilatkozat,  

 eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány,  

 megfelelőségi tanúsítvány (COC), (Certificate of Conformity) 

 magyar nyelvű kezelési karbantartási útmutató. gépkönyv, üzemeltetési leírás 

 alkatrész katalógus 

 nyilatkozat az alkatrészellátásról  

 nyilatkozat a szakszerviz biztosításáról a szakszerviz ismertetésével a garanciális 
időszakban,  

 nyilatkozat a szakszerviz biztosításáról a szakszerviz ismertetésével a garanciális időszakot 
követően 

 
az itt fel nem soroltakon kívül az egyes műszaki követelményekben meghatározottaknak történő 
megfelelés igazolása. 
 
9.4. Az Eladó köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető 
leggyorsabban és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a 
Vevőnek jogában áll más személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy 
ezzel járó költségeket a Vevő levonhatja bármely, az Eladó részére esedékes vagy esedékessé váló 
kifizetésből, illetve jogosult a szerződésszegés következményeit alkalmazni. 
 
9.5. A Vevő a nem megfelelő minőségű szállítandó áruk átvételét elutasítja. Az elutasított árukat 
külön jellel kell ellátni. Az elutasított árukat el kell távolítani a szállítás helyéről – ha a Vevő ezt 
kéri – a Vevő által kijelölt időn belül, és ha ez nem történik meg, az Eladó költségére és 
kockázatára kerülnek eltávolításra. 
 
9.6. Szerződődő Felek átadás-átvételi eljárást a sikeres mennyiségi és a működőképesség 
minőségi ellenőrzés lezárását követően tartanak. Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet akkor 
köteles aláírni és a teljesítési igazolást kiadni, ha az átadott áruk hibátlanul funkcionálnak. A 
szállított áruk tulajdonjogának átszállása, a kifizetés időpontjában történik, s Vevő attól kezdve 
szedi annak hasznait, viseli terheit és mindazt a kárt, melynek megtérítésére mást kötelezni nem 
lehet.  
 
9.7. Az átvételt követően az Eladó köteles szétszedni és eltávolítani az ideiglenes szerkezeteket 
valamint a szerződés teljesítéséhez a továbbiakban már nem szükséges anyagokat. Köteles 
továbbá eltávolítani minden szemetet vagy akadályt, és az átvétel helyét a szerződésben 
előírtaknak megfelelően helyreállítani. 
 
10. Szerződésszegés, szerződés megszüntetése 
 
10.1. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán 
kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult. 
 
10.2. A Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali 
hatállyal felmondhatja a szerződést, ha  

a)  az Eladó szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely kötelezettségét nem 
teljesíti; 
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b)  az Eladó ésszerű időn belül nem teljesíti a Vevő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen 
maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben 
pontos teljesítésének, 

c)  az Eladó megtagadja a Vevő által adott utasítások végrehajtását; 
d)  az Eladó a Vevő jóváhagyása nélkül engedményezi a szerződésből eredő követelését, vagy a 

7.4. pontba ütközően alvállalkozási szerződést köt; 
e)  Eladó a teljesítési határidőhöz képest több mint 20 (húsz) napos késedelembe esik, mely 

késedelem esetében meghiúsulási kötbért Vevő nem érvényesíthet. 
 

10.3. A Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban 
foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 

 

10.4. A Vevő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a szerződést felmondja, vagy – a Ptk.-ban 
foglaltak szerint – attól eláll, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a 
szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
10.5. A Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha az Eladó tulajdoni helyzetében vagy tulajdoni 
viszonyaiban bármely, a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény 
bekövetkezik. 
 
10.6. Az Eladó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Vevő nem fizeti meg az Eladó 
részére a Vevő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget az adásvételi 
szerződésben meghatározott határidőig, feltéve, hogy az Eladó által tűzött legalább 30 napos 
póthatáridő is eredménytelenül eltelt, továbbá Vevő sorozatosan és súlyosan megszegi a 
szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit, és a szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére sem 
orvosolja. 
 
10.7. Az Eladónak a Vevő esetleges kárát meg kell térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell 
a Vevőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral 
szemben, amely az Eladó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése 
során. Ha a közösségi támogatást vagy valamely társfinanszírozói támogatást illetően, az 
Eladónak felróható bármilyen okból a Vevőnek visszafizetési, vagy kártérítési kötelezettsége 
keletkezik, akkor az Eladó kártérítési felelőssége a visszafizetett támogatásokra és a Vevőt terhelő 
kártérítési kötelezettségek teljesítésére is kiterjed. 
 
10.8. A Vevő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban az Eladó kárát megtéríteni. 
 
11. Kapcsolattartás 
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11.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen 
együttműködve járnak el, ennek érdekében Eladó folyamatosan tájékoztatni köteles a Vevőt a 
teljesítés menetéről. A Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek 
egymást írásban értesíteni. 
 
11.2. Vevő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy: 
Név:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: 
 
Az Eladó által kapcsolattartásra feljogosított személy: 
Név:  
Telefon:  
Fax: 
E-mail:  
 
11.3. Szerződő felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett 
képviselőiket, hogy a teljesítés során hozott döntéseknél a feleket teljes jogkörrel képviseljék. 
Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, 
nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a 
szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. 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. Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételéről visszaigazolást kíván kapni a másik féltől 
(címzettől) ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, ha valamely 
határidő számítása a nyilatkozat átvételétől kezdődik, a nyilatkozatot megtevő félnek a 
nyilatkozatában kérnie kell a címzettől az átvétel visszaigazolását. 
 
11.4. Vevő részéről a szállítások ellenőrzésére, és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására 
feljogosított személy:  
Név:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: 
 
Az Eladó részéről a szállítások ellenőrzésére, és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására 
feljogosított személy:  
Név:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: 
 
11.5. A Szerződő Felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett 
képviselőiket, hogy a szállítások ellenőrzése, illetőleg az átadás-átvételi eljárás lebonyolítása során 
a Szerződő Feleket teljes jogkörrel képviseljék. A megjelölt képviselők jogosultak, illetve kötelesek 
megtenni mindazon műszaki intézkedést és nyilatkozatot – ideértve az Eladólevelek, illetőleg az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírását –, amelyek szállítások ellenőrzése, illetőleg az átadás-
átvételi eljárás lebonyolítása során szükségessé válnak.  
 
11.6. Az Eladó által a jótállási időszakban biztosított kapcsolattartási pontok: 
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Név:  
Telefon:  
Fax: 
E-mail: 
 
Az Eladó a jótállási időszakban biztosított kapcsolattartási pontok esetleges változását köteles 
haladéktalanul jelezni Vevő részére. 
 
12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
12.1. A szerződésben meghatározott teljesítési határidő Eladó hibájából történő elmulasztása 
esetén a Vevőt késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vételár 0,5 
%-a, számszerűsítve […],- EUR azaz […] euró. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától 
esedékes. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vételár 10 %-a, összegszerűen […],-EUR 
azaz […] euró.  
 
12.2. Vevő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem 
kizárólag az Eladó hibájából ered. Amennyiben a Vevő az Eladó által ésszerűen kért, a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a 
Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja az Eladó rendelkezésére, és a 
késedelmes teljesítés kizárólag Vevő ebbéli Eladó által el nem hárítható mulasztásából ered, abban 
az esetben kötbérigény nem érvényesíthető. 
 
12.3. Az Eladó késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti az Eladót a szerződés 
teljesítése, illetve a szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények 
alól. 
 
12.4. Az Eladót a szerződés számára felróható okból történő meghiúsulása esetén kötbér 
(meghiúsulási kötbér) fizetés terheli, melynek mértéke: a nettó vételár 10 %-a, számszerűsítve 
[…],- EUR azaz […] euró. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja teljesítés arányában csökken. A 
meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás szerződéskötést követően – a Kbt. 141. §-
ban rögzített módon történő – módosítása esetén sem változik. 
 
12.5. Az Eladó meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti az Eladót a 
szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények alól. 
 
 
13. Jótállás 
 
13.1. Eladó a leszállított eszközökre, ezek berendezéseire és tartozékaira az átadás-átvételi eljárás 
lezárását követő 24 hónap teljeskörű jótállást vállal. A szavatossági jog a mindenkor hatályos Ptk. 
előírásai szerint alakul. 
 
13.2. Az Eladó köteles saját költségén az esetleges hibákat a lehető leghamarabb helyrehozni, 
illetve kijavítani. A kicserélt vagy kijavított szolgáltatás tekintetében újra kezdődik a jótállási idő 
azon a napon, amikor a Vevő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Ha a 
szerződés részleges átvételről rendelkezik, a jótállási időt a szállítandó áruknak csak a csere vagy 
kijavítás által érintett részére vonatkozóan kell meghosszabbítani. 
 
13.3. Ha meghibásodás történik a jótállási idő alatt, a Vevő köteles felszólítást küldeni az 
Eladónak. Ha az Eladó nem javítja ki a hibát a vállalt határidőre, a Vevő jogosult arra, 
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a)  hogy saját maga javítsa ki a hibát, vagy hogy valaki mást bízzon meg a munka elvégzésére az 
Eladó kockázatára és költségére, vagy  

b)  hogy elálljon a szerződéstől 
 
13.4. A jótállási idő letelte után az Eladó már most visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, 
hogy külön szerződés keretében továbbra is vállalja szervízszolgálati és karbantartási 
tevékenységek elvégzését.  
 
14. Vitás ügyek rendezése 
 
Minden jelen szerződésből eredő vitás kérdést a Szerződő Felek elsősorban közös megegyezéssel 
próbálnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy értékhatártól függően kikötik a Pécsi 
Városi Bíróság illetőleg a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
15. Alkalmazandó jog 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés és elválaszthatatlan 
mellékletei, az Ajánlati Felhívás, az Eladó által benyújtott Ajánlat rendelkezései, valamint a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
16. A Szerződés mellékletei 
 
16.1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlati Felhívás 
2. számú melléklet: Műszaki leírás  
3. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás során a Vevő részéről nyújtott kiegészítő 

tájékoztatás 
4. számú melléklet: Eladó közbeszerzés során benyújtott szakmai ajánlata 
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata 
6. számú melléklet:  Eladó nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 
alvállalkozókról  
7. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta) 
8. számú melléklet: Teljesítési igazolás (minta) 
 

16.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok (az 4,5,6. számú melléklet 
kivételével) 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. 
 
17. A Szerződés módosítása 
 
Jelen szerződést Felek kizárólag írásban, a Kbt. 141. § alapján – az ott leírt feltételek szerint – 
módosíthatják. A módosításokat tartalmazó megállapodást a későbbiekben a szerződés szerves 
részeként kell kezelni. 
 
18. A szerződés hatálybalépése 
 
18.1. Jelen szerződés annak aláírásával lép hatályba. 
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18.2. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasás és egységes értelmezés után azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá 6 (hat) magyar nyelvű eredeti 
példányban, melyből 4 (négy) példány Vevőt, ill. 2 (kettő) példány Eladót illeti. 
 
 
 
Pécs, 2017. ………………………  
 
 
 
 
 

....................................................... 
TERMOPLAST Kkt. 

Siklósi Béla  
Vevő 

 
 
 
 

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

... 

... 
Eladó 
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5. számú melléklet 

Átláthatósági nyilatkozat 

NYILATKOZAT 

 

 

 

 

Alulírott  …………………………..  a …………………………./partner neve/ 
(……………………………..partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul 
köteles vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk 
fennálló visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn 
a ……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom 
valótlan tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a 
teljesítésre még nem került sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a 
felmondásból, elállásból eredő kár megtérítését a ……………………………………..(partner 
neve) nem követelheti. 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 

A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

(A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG KITÖLTENDŐ) 

 

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

 

„A” változat78 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ 
(partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem 
kívánok igénybe venni alvállalkozót. 

 

Keltezés helye, időpontja 

______________________ 

cégszerű aláírás 

 

„B” változat 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ 
(partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez az alábbi 
alvállalkozókat kívánom igénybe venni:  

 

Alvállalkozó  

neve 

Alvállalkozó székhelye 

(címe) 

Alvállalkozó 

adószáma 

Alvállalkozó pénzforgalmi 

jelzőszáma 

    

    

    

 

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró 
okok hatálya alá. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt 
köteles vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni 
a Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

                                            
78

 A megfelelő változatot kérjük kitölteni. 
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Építési beruházás esetén alkalmazandó: 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összessített 
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés 
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a 
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

 

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem 
vesznek igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt. 

 

Keltezés helye, időpontja 

 

 

 

______________________ 

cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet 

 
ÁTADÁS - ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

(minta) 
 
 

Készült (átadás helye):  

Tárgy:  

Jelen vannak: 

  Átadó:  

 

 Átvevő:  

 

Jelenlévők megállapítják, hogy az Eladó a …. számú pályázathoz kapcsolódó (…) tárgyában, 
…………….. napján kelt szerződésben foglalt feladatokat elvégezte, a berendezést  a mai 
napon a vevőnek  felhasználásra [tesztelésre] átadta, aki azokat átvette.  
 

Megjegyzés (pl. tesztelési, próbaüzemi észrevételek, stb): 

 

 

 

Kelt:….., 2017.…… 

 

 

 

 

Átadó  Átvevő 

 
                   

________________________ 
műszaki ellenőr
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8. számú melléklet 

 
Teljesítés Igazolási Dokumentum 

(minta) 
 
 
 
Átadás helye:  
 
Vevő képviselője:  
Szerződő képviselője:  
 
 
Jelenlévők megállapítják, hogy az Eladó a ….. számú pályázathoz kapcsolódó (…) …….. tárgyában, 
…………. napján kelt szerződésben foglalt feladatokat elvégezte, a teljesítés a szerződés szerinti 
tartalomnak és minőségnek megfelel. 
 
 
 
 

Teljesítés dátuma Nettó összeg (Ft) ÁFA(Ft) Bruttó összeg (Ft) 

    

   
   
 
Az Eladó a számláját az ezen a bizonylaton igazolt tételre benyújthatja, részére a szerződés szerinti 
díj kifizethető. 
 
 
 
 
Kelt: ……………, 2017…………….. 
 
 
 
 
 

Vevő  Vállalkozó 
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IV. FEJEZET 
MŰSZAKI LEÍRÁS  
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. Rész 
 

Közbeszerzés tárgya:  
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-
16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 
 
Műanyagipari fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, max. 2500 kN 
záróerővel, min. 550 cm³/ adag teljesítménnyel  
 

Záróerő  / kN max.2500 

Csiga átmérő/mm 50-70 

Csiga  kopásálló 

Henger  Bi-Metal 

Fúvóka nyitott 

Adag / cm³ min. 550 

Szerszámmagasság/mm min. 300 

Felfogólapok közti távolság / mm min. 900 

Kilökő úthossz/mm min. 150 

Hűtővíz átfolyás szabályzó/csatorna min. 4 

Színes képernyő a vezérléshez  min. 15” 

Vezérlés nyelve magyar 

Adatmentés csatlakozása USB 

Tápfeszültség 230/400V 3 fázis /50Hz 

240V / 2+F / csatlakozóaljzat / db 2 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

2. Rész 
 
Közbeszerzés tárgya:  
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-
16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 
 
Műanyagipari vertikális körasztalos fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, 
min. 80 cm³/adag teljesítménnyel,  
 

Záróerő / kN max. 1000 

Csiga átmérő/mm 25-35 

Csiga  kopásálló 

Henger  Bi-Metal 

Fúvóka zárt 

Adag / cm³ min. 80 

Felfogólapok közti távolság / mm min. 500 

Körasztal mozgása  180° oda - vissza 

Szerszámtér védelem fénykapu, infra, más nem mechanikus 

Hűtővíz átfolyás szabályzó/csatorna min. 4 

Színes képernyő a vezérléshez min. 15” 

Vezérlés nyelve magyar 

Adatmentés csatlakozása USB 

Tápfeszültség 230/400V 3 fázis /50Hz 

240V / 2+F / csatlakozóaljzat / db 2 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

3. Rész 
 
Közbeszerzés tárgya:  
„Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére GINOP-1.2.1-
16/00315 azonosítószámú projekt keretein belül” 
 
Műanyagipari vertikális körasztalos fröccsöntő gép hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, 
min. 80 cm³/adag teljesítménnyel,  
 

Záróerő / kN max. 1000 

Csiga átmérő/mm 25-35 

Csiga  kopásálló 

Henger  Bi-Metal 

Fúvóka zárt 

Adag / cm³ min. 80 

Felfogólapok közti távolság / mm min. 500 

Körasztal mozgása  180° oda - vissza 

Szerszámtér védelem fénykapu, infra, más nem mechanikus 

Hűtővíz átfolyás szabályzó/csatorna min. 4 

Színes képernyő a vezérléshez min. 15” 

Vezérlés nyelve magyar 

Adatmentés csatlakozása USB 

Tápfeszültség 230/400V 3 fázis /50Hz 

240V / 2+F / csatlakozóaljzat / db 2 

 
 


