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1.  BEVEZETŐ 

1. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban Kbt.) szabályai szerint valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 2. § (3) bekezdése 
szerint kerül sor a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a 
továbbiakban: EKR) igénybevételével. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is 
irányadóak, ha erre a jelen Közbeszerzési Dokumentáció külön nem tesz utalást.  

2. Az eljárás fajtája: Kbt. Második Rész, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás a 
Kbt. 81. § szerint.  

3. A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági 
szereplő ajánlatot tehet. 

4. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. 
Az eljárás dokumentumai az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált 
Ajánlattevők részére elérhető. A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált 
Ajánlattevő elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig érheti el. 

5. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el a 
Kbt. 69. §-ban foglalt szabályok alapján.  

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget 
azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltak nem alkalmazza.  

7. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - 
köti meg a szerződést.  

8. A teljeskörű kommunikáció Ajánlatkérő és Ajánlattevők között az EKR rendszerben elektronikus 
úton történik a „Kommunikáció” fülön. Az eljárás során, Ajánlatkérő által létrehozásra kerülő és 
Ajánlattevők felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR 
rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.  

9. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar. 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 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. 

 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 

1. Amennyiben az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlattételi 
felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban közölt információkkal kapcsolatosan 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban– a kérdéssel érintett rész 
megjelölésével (pl. felhívás vagy útmutató melyik pontja, bekezdése stb.) –, kizárólag az EKR 
rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejárta előtt – ésszerű határidőben, megkeresheti az 
Ajánlatkérőt.  

2. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 
ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító 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. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások vonatkozásában a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdései szerint 
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot (tájékoztatás 
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik 
napig megérkeznek Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás 
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iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a válaszadás a megfelelő 
ajánlattételhez feltétlenül szükséges. 

4. Ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, 
azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll 
megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52.§ (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi 
határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

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

 
3. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 
 

1. Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott 
felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró okok 
nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a célra 
biztosított felületén kell megadni.  

2. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: aláírási címpéldány, stb.) benyújtására a felület az ajánlat 
összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott blokkokban.  

3. Az ajánlat, illetve a blokkonként felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat, 
törléseket vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, 
amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel 
kell ellátniuk. 

4. Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre 
megadott felületén nyújthatja be.  

5. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott 
határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR 
rendszer visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra 
elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás 
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.  

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

7. Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az 
EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:  
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által 
meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz 
percig, vagy  
b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar 
folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. 
Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR 
működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR 
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, 
de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról 
hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat 
benyújtására. 

8. Üzemszünet és üzemzavar  
Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak 
szünetelését eredményezi.  
Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint 
dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott 
működőképességét jelentő helyzet.  
 

9. Ha az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara miatt módosító 
hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében 
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foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló 
hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett 
felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az 
üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a 
körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.  
 

10. Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető 
eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy 
az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar következik 
be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően 
kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását 
követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.  
 

11. Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 
valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara 
nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az 
ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott 
cselekmény teljesítésére. 
 

4. AZ ELEKTRONIKUS LEFOLYTATÁSBÓL ÉS KOMMUNIKÁCIÓBÓL EREDŐ 
KÜLÖNÖS ELŐÍRÁSOK:  

 
Dokumentumok formátuma, informatikai jellemzők: 
 
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzésii eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható 
az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott 
dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú 
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott 
dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a 
nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a következő bekezdésben foglalt eset kivételével – 
nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.  
 
Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról 
szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény 
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.  
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 
ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll 
rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő 
benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a 
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a 
csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.  
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon 
hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír 
alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett 
nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.  
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
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informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve 
megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra 
felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. 
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 
követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 
tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel 
kell eljárni.  
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető 
meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges 
szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem 
rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe 
venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. 
Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, 
mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra 
vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 
Az ajánlat részét képező, az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok informatikai jellemzőire 
vonatkozó további követelmények: Az ajánlatban azon nyilatkozatokat, amelyre Ajánlatkérő nem 
bocsát rendelkezésre az EKR rendszerben generált űrlapkat, az aláírásra jogosult általa aláírtan 
(amennyiben értelmezhető cégszerű aláírással), egyszerű másolati formában PDF, JPEG, vagy 
TIFF formátumban kell becsaótolni. Amennyiben a dokumentéáció részeként részletes 
ártáblázatok, vagy árazatlan költségvetések Excel formátumban kerülnek kiadásra, akkor ezeknek a 
beárazott példányányát Excel formátumban kell becsatolni.     
 

12. Elektronikus nyilatkozattétel  
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó 
gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági 
szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az 
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti 
nyilatkozatának kell tekinteni.  
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot 
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére 
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára 
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok 
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti 
egyetemleges felelősségét.  
 

13. Számítási hiba javítása  
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy ha az ajánlatban az 
értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás 
eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A 
számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés 
tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az 
összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a 
számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, 
az ajánlat érvénytelen. 
 

14. Az ajánlat tartalma 
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Az Ajánlattevőnek a felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen dokumentáció mellékleteiben 
dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában a 
dokumentáció mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az 
előírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt követelményeknek megfelelnek azzal, hogy ahol az EKR az ajánlatkérő 
által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosított, az ajánlatkérő ezen 
dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával hozta létre, az ajánlattevő ezen űrlapot 
köteles kitölteni.  
 

15. Az ajánlattevői adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat benyújtásával ajánlattevő kifejezetten 
hozzájárul, hogy a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megadott személyes adatokat 
Komló Város Önkormányzata az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje: 

 
Az adatkezelő neve:  
Komló Város Önkormányzata, amelynek székhelye: 7300 Komló, Városház tér  3. mint önálló 
adatkezelő. 
 
A kezelt személyes adatok köre: a benyújtott ajánlatban szereplő személyes adatok. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a benyújtott ajánlatban megadott személyes adatok vonatkozásában az 
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségessége, illetve jogszabály1 
által megállapított kötelezettség teljesítése. 
 
Az adatkezelés célja: A vonatkozó jogszabályokban2 meghatározott kötelező adatszolgáltatással 
kapcsolatban felmerült jogszabályi kötelezettségek teljesítése, beszerzési, illetve közbeszerzési 
eljárás jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása. 
 
Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai:  
A Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], 
a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt 
évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat 
annak - közigazgatási per esetén a közigazgatási per - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell 
megőrizni. 
Az Adatkezelő honlapján történő regisztráció során megadott hozzájárulás esetén a hozzájárulás 
bármikor visszavonható. 

 
Adattovábbítás: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. § (1) bekezdése 
alapján a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett 
egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 46. § (3) 
bekezdése szerint az ajánlatkérő - vagy képviseletében eljáró személy, szerv - köteles a 
Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel 
kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 
A GDPR 4. cikk 9. pontja alapján azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy 
feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. Ezen 
szervek adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel. 

 
1 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
2 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
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A személyes adatok uniós vagy a tagállami joggal összhangban történő továbbításán túlmenően az 
Adatkezelő személyes adatot meghatározott harmadik személy számára nem tesz hozzáférhetővé. 
 
Jogos érdek megjelölése: 
Az Adatkezelő - mint az adattovábbítás címzettje (adatátvevő) - a regisztráló szervek/személyek, 
illetve a közbeszerzési eljárásban résztvevő szereplők jogos érdekében vesz át ezen szereplőktől, és 
kezel személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig. 
A személyes jelenlétet igénylő esetekben (pl. helyszíni bejárás) az eseményen résztvevők 
jelenlétének igazolása során megadott személyes adatok kezelése a közbeszerzési eljárásban 
résztvevő szereplők jogos érdekében történik. 
 
Adatbiztonsági rendelkezések: 
Az elektronikus formában tárolt dokumentumokhoz csak az Adatkezelő alkalmazásában álló 
személyek férhetnek hozzá. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott 
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 
 
Az adatok gyűjtésének forrása: 
a.) Közvetlenül az érintettől; 
b.) Adatátvétel a közbeszerzési eljárásban részt vevő szereplőktől. Az Infotv. 9. § (2) bekezdése 
alapján az adatátvevő az adatkezelési feltételekre tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és 
biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes jóváhagyását adta. Az 
adattovábbító felelőssége annak biztosítása, hogy az adattovábbítás körülményeit - ideértve az 
adattovábbítás szükségességét és célját - figyelembe véve nem ütközik a Magyarország joghatósága 
alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe. 
 
Az érintettek jogai: 
Az érintett az alábbi jogok érvényesítésére jogosult amennyiben az adatkezelés jogalapja [jelen 
tájékoztató 7.) pont alapján]: 

 
Infotv. 5. § (1) bek. a.) pont 

„jogi kötelezettség” 
Infotv. 5. § (1) bek. b.) pont 

„hozzájárulás” 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont 

„jogos érdek” 
   

- tájékoztatáshoz való jog 
GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. § 

- tájékoztatáshoz való jog 
GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. § 

- tájékoztatáshoz való jog 
GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. § 

- hozzáférési jog 
GDPR 15. cikk; Infotv. 17. § 

- hozzáférési jog 
GDPR 15. cikk; Infotv. 17. § 

- hozzáférési jog 
GDPR 15. cikk; Infotv. 17. § 

- helyesbítési jog 
GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 

21 § 

- helyesbítési jog 
GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 

21 § 

- helyesbítési jog 
GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 

21 § 
- törléshez való jog 

GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 
20.,21. § 

- törléshez való jog 
GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 

20.,21. § 

- törléshez való jog 
GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 

20.,21. § 
- korlátozáshoz való jog 

GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 
19.,21. § 

- korlátozáshoz való jog 
GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 

19.,21. § 

- korlátozáshoz való jog 
GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 

19.,21. § 
 - adathordozhatósághoz való jog 

GDPR 20. cikk 
- tiltakozáshoz való jog 

GDPR 21. cikk 
 - a hozzájárulás visszavonásához 

való jog GDPR 7. cikk (3) bek 
 

 
Az érintettek jogai érvényesülésének biztosítása: 
 
Az Adatkezelő köteles: 
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- Az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és 
olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíteni, 
továbbá 
- Az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak 
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálni és 
döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, 
elektronikus úton értesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható 
- költségeinek megtérítését követelheti az érintettől, ha az érintett Infotv. 15. § (3) bek. a) és b) 
pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan kérelmének érvényesítésével összefüggésben 
közvetlenül felmerült. 
 
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz 
 
Amennyiben az érintett megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése körében 
jogait megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, 
melynek elérhetőségei az alábbiak: székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest Pf. 5.; honlap: http://www.naih.hu; telefon: +36 13911400; 
telefax: +36 13941410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

5. RÉSZAJÁNLATTÉTEL, ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 
 
5.1. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt a felhívás II.1.6. pontjában foglaltak szerint nem biztosítja.  

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. Az eljárni jogosult képviselő meghatalmazásának ki kell 
terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

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. A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén 
a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is 
megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny 
tisztaságának sérelmével. 

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: 

(a)  a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult közös 
ajánlattevő megnevezését; 
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(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 vállalkozási szerződést – amennyiben a nyertes 
ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyikének alá kell írnia. 
 
7. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME 

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti titok 
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

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

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

8.1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 30 naptári 
nap.   

8.2. 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. 

8.3. 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. 
 
9. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
 
9.1. 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 a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza, miszerint 

„(4) Nyílt eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az 
aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több 
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, illetve az egyéb vállalások 
aránytalanságát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony 
ár vagy költség, vagy egyéb aránytalan vállalások miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő 
ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.  



12 
 

 (5) Az ajánlatkérő nyílt eljárásban a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok bírálatát - 
az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi 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. A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a 
bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja 
nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően 
az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.” 

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, illetve szükség szerint alkalmazza 
a Kbt. 71-72. §-ban foglaltakat.  

9.2. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az 
eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

9.3. 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. 

9.4. 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.  
 
9.5. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni.  
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9.6. 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. 
A Kbt. 71. § (5) bekezdésében foglaltak szerint: „Amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára 
hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van 
folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta 
fel hiánypótlásra. Amennyiben a hiánypótlási felszólítás az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti 
felhívására benyújtott dokumentumokra vonatkozik vagy a hiánypótlási felhívás a 80. § (4) 
bekezdése alapján történik, csak a hiánypótlásra felhívott ajánlattevő élhet az e bekezdésben 
szabályozott, önkéntes hiánypótlás lehetőségével.” 
 
 
9.7. Az irreális ajánlati elem (ellenszolgáltatás) miatti indokolás kérés szabályait a Kbt. 72. §-a tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza, miszerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár 
vizsgálatára vonatkozó részét adott esetben 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. 
 
10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ AJÁNLATI ÁR  
 
10.1. Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti 
értékelési szempont. 
Megnevezés/Súlyszám  
 
1. részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft)/ 80 
 
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a KH útmutatója 
(KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25) szerint. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (10) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.  
Alkalmazandó képlet: 
 
        Alegjobb 
P= ---------- x (Pmax - Pmin) + Pmin  
       Avizsgált  
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Pmax = a pontskála felső határa 
Pmin = a pontskála alsó határa 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat a matematikai kerekítés 
szabályainak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
Ajánlatkérő számára a részszempontnál a minél alacsonyabb érték a kedvezőbb. 
 
Megnevezés/Súlyszám: 
 
2. részszempont: Többlet jótállási idő: a kötelező 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet 
jótállás (min 0 - max. 24 hónap) /10 
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Ajánlatkérő a 2. részszempont esetében a KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 
szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.  

Ajánlatkérő számára a részszempontnál a minél nagyobb érték a kedvezőbb. Ajánlatkérő a legkedvezőbb 
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Alkalmazandó képlet: 
 
      A vizsgált  
P= --------------- x (Pmax – Pmin) + Pmin  
     Alegjobb 
 
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb= a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme   
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Pmax = a pontskála felső határa 
Pmin = a pontskála alsó határa 
 

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem  
- legkedvezőtlenebb szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 
2. részszempont: minimum 0 hónap 
- és azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható 
pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad: 
2. részszempont: maximum 24 hónap  
Amennyiben az ajánlattevő a maximum értéknél kedvezőbb ajánlatot tesz, Ajánlatkérő ez esetben is a 
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be a képletbe.  
 
Amennyiben a megajánlás nem éri el a legkedvezőtlenebb szintet (amennyiben van rá jogszerű lehetőség, a 
hiánypótlást követően sem teljesítik a feltételt) a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat 
érvénytelenségét vonják maga után. 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat a matematikai kerekítés 
szabályainak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
 
3. részszempont: Személyi állomány: az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott 
szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0 - max. 24 hónap) /10 
 
Ajánlatkérő a 3. részszempont esetében a KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25) 
szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő számára mindkét részszempontnál a minél 
nagyobb érték a kedvezőbb. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
Alkalmazandó képlet: 
 
 
       Avizsgált  
P= --------- x (Pmax - Pmin) + Pmin  
       Alegjobb 
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
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Avizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Pmax = a pontskála felső határa 
Pmin = a pontskála alsó határa 
 
 
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem  
- azon legkedvezőtlenebb szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 
3. részszempont: minimum 0 hónap 
 
- és azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható 
pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad: 
3. részszempont: maximum 24 hónap 
 
Amennyiben az ajánlattevő a maximum értéknél kedvezőbb ajánlatot tesz, Ajánlatkérő ez esetben is a 
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be a képletbe.  
 
Amennyiben az ajánlattevő „0” megajánlást tesz a részszempontra, abban az esetben Ajánlatkérő a képlet 
alkalmazása nélkül osztja ki a 0 pontot. 
 
Amennyiben a megajánlás nem éri el a legkedvezőtlenebb szintet (amennyiben van rá jogszerű lehetőség, a 
hiánypótlást követően sem teljesítik a feltételt) a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat 
érvénytelenségét vonják maga után. 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat a matematikai kerekítés 
szabályainak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot. 
 
Az egyes szempontokra adott pontszámok a részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az 
így súlyozott pontszámok összeadásra kerülnek. 
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
 
 
9.3. A részszempontokkal kapcsolatos előírások 
 
9.3.1. Az ajánlati ár 
 
A részletes árajánlat szerinti egységárak átalányár jellegűek. A nettó ajánlati árnak teljeskörűnek kell lennie, 
amit úgy kell megadni, hogy az a beszerzés teljes mennyiségére vonatkozzon és 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. Érvénytelen az 
ajánlat, amennyiben az nem a teljes mennyiségre, hanem annak csak egyes részeire, vagy tételeire 
vonatkozik.  
 
9.3.1.1. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

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

9.3.1.3. Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak 
ez lehet. 

9.3.1.4. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat kizárólag arab számmal van lehetősége megadni (betűvel kizárt). 
 
 
9.3.2. Információ a Jótállás (hó) megadásához: 
 
Az Ajánlattevőnek a kötelező jótállás felett vállalt többlet jótállást egész hónapokban, arab számmal van 
lehetősége megadni (betűvel kizárt). Amenyibben a megadott érték tizedes értékeket is tartalmaz, abban az 
esetben is csak az egész érték kerül figyelembe vételre kerekítés nélkül. 
 
 
9.3.3. Az M.2.1) alkalmassági körben előírt szakember szakmai tapasztalati ideje 
 
A szakembereknek az alkalmassági minimumkövetelményen felüli, a képzettségnek megfelelő szakmai 
tapasztalata értékelhető.  
 
A bemutatott szakembereket az ajánlatban név szerint meg kell jelölni, hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
Az M.2.1.-ben előírt minimum középfokú végzettségű projektvezető szakembernek az M.2.1. alkalmassági 
minimumkövetelményen, a minimum 1 év belsőépítészeti árucikkek és/vagy bútorok szállítása és/vagy 
összeszerelése szakmai tapasztalaton felüli min. 0 - max. 24 hónapos belsőépítészeti árucikkek és/vagy 
bútorok szállítására és/vagy összeszerelésére vonatkozó szakmai tapasztalatát kell a felolvasólapon egész 
hónapokban megadni. 
 
A szakember tapasztalati idejét a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzában kell alátámasztani.  
 
Az M.2.1)-ben előírt szakember esetén Ajánlatkérő szakmai tapasztalatként belsőépítészeti árucikkek 
és/vagy bútorok szállítása és/vagy összeszerelése tartalmú szerződések lebonyolításában/teljesítésében 
való részvételt fogadja el. 
 
Tehát nem elegendő, ha a szakember valamely munkáltatónál szerzett tapasztalatnál a 
munkakörhöz/beosztáshoz pl. csak azt írja be, hogy ügyvezető, vagy igazgató, vagy egyéni vállalkozó, vagy 
mérnök, mert abból nem állapítható meg a végzettségnek megfelelő szakmai tapasztalat, ezért kérjük 
megadni a konkrét szakmai tevékenységet is, amelyet a szakember végzett.   
 
Az adott szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát minimálisan az alábbi tartalommal köteles Ajánlattevő 
csatolni: 

 szakember neve, 
 a projekt(ek) és/vagy ellátott munkakörök, beosztások megnevezése, melyben a szakember a 

vizsgált szakmai tapasztalatot szerezte,  
 a szakember által ellátott tevékenység/feladat oly módon leírva, hogy abból az értékelés tárgyát 

képező szakmai többlettapasztalat egyértelműen megállapítható legyen, 
 a szakember által ellátott tevékenység/feladat időtartama (kezdő és befejező időpont, év/ hónap 

pontossággal megadva; amennyiben a kezdő és befejező időpont egybeesik, úgy az erre vonatkozó 
nyilatkozat feltüntetése szükséges). 

 
Az ajánlatban a szakembereket az EKR-ben generált Űrlapon kell megnevezni. 
 
Ajánlatkérő az azonos időben („párhuzamosan”) több különféle munkával szerzett szakmai tapasztalatot 
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csak egyszer veszi figyelembe (Lásd. Ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2) Műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági pont). 
Ajánlatkérő a törthónapokat nem, csak a teljes (annak elsőtől utolsó napjáig szakmai gyakorlattal kitöltött) 
hónapokat veszi figyelembe. 
 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltakra, 
miszerint „a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan 
ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon 
szereplő adatot kell figyelembe venni.” 
 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 71. § (9a) pontjában foglaltakra, miszerint „Ha 
az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta egy ajánlati elem legkedvezőbb szintjét és az ajánlatban ezen 
elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető 
legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem 
alkalmazandó.” 
 
11. EREDMÉNYHIRDETÉS 
 
11.1. Az ajánlatkérő az ajánlattevőket, részvételre jelentkezőket, valamint a bontást megelőzően azokat a 
gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték, köteles írásban tájékoztatni minden, az 
eljárás eredményére kiható döntésről és információról, valamint ezek részletes indokáról, a döntést 
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.  

11.2. Jelen közbeszerzési eljárást 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 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]; 
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl 
akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott 
alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 
 
12. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
 
12.1. 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, az 
EKR rendszeren keresztül küldi meg.  

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

A kérelmezőnek az Ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési kérelem) 
meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vag   y 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. 

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

13.3. 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. 
 
14. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 
 
14.1. 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, az EKR 
rendszeren kívül. 

14.2. 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. 

14.3. A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni az ajánlattételi felhívás szerinti 
időpontban a Kbt. 131. § alapján, valamint az Ajánlattételi Dokumentációban megadott szerződéstervezet 
és az ajánlatának tartalma szerint. 

14.4. 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. 

14.5. 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. 

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

14.7. 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. 

14.8. 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. 
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14.9. 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. 

14.10. 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. 

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

14.12. 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 (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre 
jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt 
adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
Az ajánlatkérő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell 
benyújtani.  
 
15. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 
 
15.1. 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. 

15.2. 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. 
 
 

Energiaügyi Minisztérium 
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 
Postacím: 1011 Budapest, Pf.1. 
Telefonszám: 06-1-795-67-66; 06-1-795-38-32; 06-1-896-31-05 
Telefax: 06-1-550-39-44 
E-mail:ugyfelszolgalat@tim.gov.hu 
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Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50. 
 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Központi telefonszám: +36 1 476 1100 
Titkárság e-mail címe: tisztifoorvos@nnk.gov.hu 
Az intézet levelezési címe: 1437 Budapest, Pf. 777 
Az intézet címe: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Honlap: https://www.nnk.gov.hu/ 

 
Agrárminisztérium  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1. 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200 
E-mail: info@am.gov.hu 
Honlap: https://kormany.hu/agrarminiszterium 

 
Közbeszerzési Hatóság 
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 
Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 
Telefon: 06-1-882-8594 
Telefax: 06-1-882-8593 
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 
 

Adózási kérdésekben: 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest, Széchenyi u 2. (központ) 
Tel.: +36-1-428-5100 (kek szam:+36-40-42-42-42) 
Fax: +36-1-428-5382 
A területileg illetekes regionális igazgatósagok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen 
található. 
 
NAV Baranya Vármegyei 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:  
 
Építési és Közlekedési Minisztérium 
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.. 
Postai cím:1440 Budapest Pf. 14. 
Email: info@ekm.gov.hu 
 
Kormányhivatal Foglalkoztatasi Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya 
A területileg illetekes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elerhetőseg/Munkavédelmi 
felügyelőségek menüpont alatt talalható. 
Szekhely: 1036 Budapest, Varadi u. 15. 
Levelezesi cim: 1438 Budapest Pf. 520. 
Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600 
Fax: +36-1- 323-3602 
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Honlap: www.ommf.hu 
 

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főosztály 
7621 Pécs, Király u. 46. 
Telefon: (72) 896-000 
e-mail: foglalkoztatas@baranya.gov.hu  
 
Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7. 
Levélcím: 7601 Pécs, Pf.:47 
Telefon: 72-896-222 
Fax: 72-896-333 
E-mail: nepegeszsegugy @baranya.gov.hu 
 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
székhely:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 40.  
telefon:(06-1-) 475-7100 
Az Ügyfélszolgálat telefonszámai: (06-1-) 475-7100 (06-80-) 215-000 
fax: (06-1-) 269-1615 
e-mail cím: panasz@ajbh.hu   
Honlap: https://www.ajbh.hu/ 
 
Környezetvédelmi kérdésekben:  
Baranya Vármegyei Kormányhivatal  Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
Címe: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. 
Postacíme: 7602 Pécs, Pf. 412. 
Elektronikus címe: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 
Telefonszáma: (72) 795-179 
Telefaxszáma: (72) 567-012 
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben: 
 
Belügyminisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314. 
Telefonszám: +36-1-441-1000 
Ügyfélszolgálati telefon (nonstop): 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858 
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu 
 
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22. 
Telefon:+3615502500 
Fax: +3615502495 
E-mail: sztfh@sztfh.hu 
 
Kulturális és Innovációs Minisztérium 
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6. 
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1. 
Telefonszám: 
E-mail-cím:  
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Sajtó: sajto@kim.gov.hu 
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16. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN NEM RÖGZÍTETT EGYÉB INFORMÁCIÓK, 
ELŐÍRÁSOK, CSATOLANDÓ (EGYÉB) DOKUMENTUMOK 
 
16.1. Az ajánlati felhívás III.2.2. pontjának kiegészítése: 
 
Jogszabályi hivatkozás: 

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. 
 
16.2. Az ajánlati felhívás VI.3. pontjának kiegészítése: 

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

16.2.2. Aláírási jogosultság igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő 
dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasságot is igazoló alvállalkozó, valamint az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében: 
a) a képviseletre való jogosultság igazolásának érdekében olyan okiratot (pl. alapító okirat), amelyből 
egyértelműen megállapítható az aláíró személy jogosultsága (Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény 
hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni 
az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló okiratot, tekintettel arra, hogy ez a Kbt. 69. § (11) 
bekezdése alapján ingyenesen ellenőrizhető. Természetes személy esetében (ide értve az egyéni vállalkozót 
is) saját személye vonatkozásában értelemszerűen nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való 
jogosultságát igazoló fenti okiratot.); 
b) aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, 
melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája (A cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, 
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében a Ctv. 9. §-a szerint az 
aláíró személy vonatkozásában közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd, vagy kamarai 
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni.). 
c) Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott 
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a 
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. Az ajánlatban 
nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot az arra jogosult 
személy írta alá. 
 
16.2.3. 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) kitöltésével 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 megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő 
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban 
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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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró 
okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő 
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 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 62. § (1) bekezdés b) és f ) pontjában említett kizáró okok 
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott 
kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, részvételre jelentkező, 
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, 
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására 
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett 
gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a 
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására 
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok 
hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős 
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.” 

16.2.4. Alkalmassági követelményeknek való megfelelés: Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket az 
eljárást megindító felhívás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság és a felhívás III.1.3.) Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság pontjaiban jelölte meg. 

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, 
előszerződésben vagy más formában 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. 
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16.2.5. 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 és a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alkalmasság feltételeit 
és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M.1., M.2. és a 
P/1. feltételek vonatkozásában.  

16.2.6. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az 
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 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.  

16.2.7. 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 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. 

16.2.8. 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 az EKR 
rendszerben található nyilatkozat kitöltésével az 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.  

16.2.9. 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 igénybevételre 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. 
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16.2.10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

Teljes körű jótállás:  

A teljesítés igazolását és a sikeres és hiánytalan átadás-átvételt követő naptól számítva min. 24 hónap 
(megajánlás szerint magasabb is lehet). 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 legfeljebb a teljes nettó vételárának 10 %-a, de legfeljebb a teljesítés időtartamának az 
egyharmadával megegyező intervallumra eső összeg, melynek elérése esetén az ajánlatkérő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés kötbér mértéke a hibásan teljesített termékek teljes nettó értéke, de 
legfeljebb a teljes nettó vételárának 10 %-a, amennyiben Ajánlatkérő nem él a szavatossági jogai 
érvényesítésével. 
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, melyért az Ajánlattevő felelős, 
meghiúsul, Ajánlattevő köteles a teljes nettó vételárának 30 %-át kitevő meghiúsulási kötbér megfizetésére. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 

 
A beszerzés tárgyát képező termékek műszaki leírását a külön melléklet  Eszközlista Excel 
táblázatai és  
 
a Belsőépítészeti Műszaki leírás, BÉ lapozó kicsi, BÉ0 lapozó kicsi elnevezésű közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák.  
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy 
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való 
hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 
 
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, 
illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az 
eszköznek újaknak kell lenniük. 
 
A hálózatra csatlakoztatható eszközöknél és berendezéseknél elvárás a Magyarországon alkalmazott 
érintésvédelmi szabályoknak való megfelelés. 
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SZAKMAI AJÁNLAT ELŐÍRÁSAI 
 

Közbeszerzés tárgya: „József Attila Könyvtár,Múzeum eszközbeszerzése” 
 

Az ajánlattevő az alábbi tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áruk műszaki leírását.  

Az ajánlattevő által ajánlott minden áruknak az Eszközlista táblázatában megadott minimum feltételek 
(megjegyzés) mindegyikének meg kell felelnie.  

Ajánlattevő köteles teljeskörű ajánlatot tenni, azaz az eszköztáblázat valamennyi tételét beárazni. 

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

A kiadott táblázatban az alábbi hét, színes kitöltéssel jelölt oszlopokban lévő adatok megadásával kell a 
szakmai ajánlatát elkészítenie és benyújtania az ajánlatban.  

- A megajánlott termék neve/megajánlott termék műszaki 
paraméterei/gyártója/típusa/származási helye  

Legalább annyi információ legyen megadva a termékeknél, hogy abból minden egyes termék egyértelműen 
beazonosítható legyen.  

Pl. ha egy termék rendelkezik márkanévvel, és az adott márkának több típusa is van, akkor a márkanév 
mellett a típus is kerüljön megadásra.  

 

Ha termék nem rendelkezik típussal és/vagy márkanévvel, akkor annak gyártója legyen megadva.  

Ha egyedi termékről van szó és ezért a típus vagy gyártó nem értelmezhető, akkor az „egyedi” 
megjelölés is elfogadott.  

Megajánlott termék műszaki paraméterei esetén (dimenziók, főbb tulajdonságok, szín, termékleírás): 
Hogyha egy megajánlott termék mindenben megyezik a kiírt termékkel, ebben az esetben is meg kell adni a 
termék specifikációját, nem elegendő csak hivatkozni, hogy pl. „a termék mindenben megfelel a kiírt 
paraméterekkel”. Ebben az esetben kérjük megismételni az Eszköz leírása (specifikációja) oszlopban 
Ajánlatkérő által megadott leírást. 

- Nettó egységár (Ft): egy egységnyi terméknek a nettó árát kell megadni.   

- Összesen nettó (Ft): az egy egységnyi terméknek a nettó árát kell megszorozni a beszerzendő 
mennyiséggel és az így kapott nettó összesen értéket kell rögzíteni a táblázat vonatkozó pontjában. 

- ÁFA kulcs (5 % vagy 27 %)/Összesen ÁFA (Ft) 

- Összesen bruttó (Ft): az összesen nettó ÁFÁ-val növelt értékét kell rögzíteni a táblázat 
vonatkozó pontjában. 

A táblázatban lévő további oszlopok adatai nem változtathatóak meg.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtott szakmai ajánlat vonatkozásában csak nem jelentős, egyedi 
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, pl. annak teljes hiánya, vagy valamelyik tétel 
árazatlanul hagyása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! (Lásd a Kbt. 71. § (8) bekezdését!)  

A szakmai ajánlatot (kitöltött táblázatot) a kiadottal azonos Excel formátumban és pdf 
formátumban cégszerűen aláírva is be kell az EKR-ben csatolni! 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerkeszthető Excel táblázatokban 
szíveskedjenek minden egyes terméknél az eszköz leírását a szerkesztőlécen is ellenőrizni, mert 
előfordulhat, hogy egyes cellákban nem látszik a teljes leírás, mert annak tartalma kitakarásban 
lehet!  
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Ajánlatkérő adott esetben az egyenértékűség vizsgálata körében az adott termék esetében 
megvizsgálja a termék méretét (a csomagolás mérete az egyenértékűség vizsgálata szempontjából 
nem releváns), anyagát és funkcióját, hogy az megfelel-e a beszerezni kívánt termék 
paramétereinek. 

  

Az Ajánlatkérő által adott esetben a termékek méretei vonatkozásában rögzített értékekhez képest 
Ajánlattevő a megajánlásában +/- 10%-kal térhet el.  
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Iratjegyzék 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
 

 

 

Az ajánlathoz a kötelezően csatolandó dokumentumokat az IRATMINTÁK Tartalomjegyzéke szerint 

kell csatolni. Az ajánlatok gyorsabb elbírálása érdekében kérjük, hogy a dokumentumokat az ott 

megadott sorrendben csatolják, azonban megjegyezzük, hogy az eltérő sorrendben történő összeállítás 

nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. 
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Benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke 
Az ajánlatban csatolandó iratok 

 
 
Dokumentum neve Megjegyzés 
Felolvasólap  EKR ŰRLAP kitöltésével nyújtható be 
EEKD EKR rendszerben található nyilatkozat 
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat  EKR rendszerben található nyilatkozat 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja 
alapján  

EKR rendszerben található nyilatkozat 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontja alapján 

EKR rendszerben található nyilatkozat 

Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat EKR rendszerben található nyilatkozat 
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról  EKR rendszerben található nyilatkozat 
Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. EKR rendszerben található nyilatkozat 
Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. EKR rendszerben található nyilatkozat 
Nyilatkozat üzleti titokról EKR rendszerben található nyilatkozat 
Nyilatkozat bemutatott szakemberről EKR rendszerben található nyilatkozat 
Nyilatkozat bemutatott szakember szakmai 
tapasztalatáról 

EKR rendszerben található nyilatkozat 

Nyilatkozat fordításról EKR rendszerben található nyilatkozat 
Nyilatkozat az adatkezelési tájékoztató vonatkozásában EKR rendszerben található nyilatkozat 
Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt Meghatalmazás (adott esetben)  

Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 
csatolni ( 1. SZ. MELLÉKLET) 

Szakmai és pénzügyi ajánlat (Árazott eszközáblázatok 
Excel és aláírt PDF formában) 

Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 
csatolni 

Előszerződés erőforrást nyújtó szervezettel (adott 
esetben) 

Külön dokumentumként, pl. az iratminta szerint kell 
csatolni ( 2. SZ. MELLÉKLET) 

Konzorciumi, egyetemleges teljesítési 
kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodás (adott 
esetben) 

Külön dokumentumként kell csatolni 

Változásbejegyzési kérelem, és az érkeztetéséről 
cégbírósági igazolás (adott esetben) 

Külön dokumentumként kell csatolni 

Aláírási címpéldány, aláírás minta Külön dokumentumként kell csatolni 

Nyilatkozat az előleg-igénybevételi szándékról EKR rendszerben található nyilatkozat 

Nyilatkozat az igényelt előleg mértékéről EKR rendszerben található nyilatkozat 

Nyilatkozat az orosz intézkedések miatt hozott 
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi 
rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerint 

Külön dokumentumként, pl. az iratminta szerint kell 
csatolni ( 3. SZ. MELLÉKLET) 

Szakember önéletrajza  Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 
csatolni ( 4. SZ. MELLÉKLET) 

Rendelkezésre állási nyilatkozat Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 
csatolni ( 5. SZ. MELLÉKLET) 
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A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívására az utólagos igazolások körében 
benyújtandó dokumentumok köre 

 
 
 
 

 P/1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
M.1. és M.2. Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság igazolására 

Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz a szakember 
vonatkozásában értékelésre megajánlott többlet 
szakmai tapasztalatot: 

 

NYILATKOZAT bemutatott szakemberről EKR ŰRLAP kitöltésével nyújtható be 

NYILATKOZAT bemutatott szakember szakmai 
tapasztalatáról 

EKR ŰRLAP kitöltésével nyújtható be 

Szakember önéletrajza  Külön dokumentumként, iratminta szerint kell csatolni 
( 4. SZ. MELLÉKLET) 

Rendelkezésre állási nyilatkozat Külön dokumentumként, iratminta szerint kell csatolni 
( 5. SZ. MELLÉKLET) 

 

M.1 nyilatkozat referenciákról Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 
csatolni ( 6. SZ. MELLÉKLET) 

Referenciaigazolás Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 
csatolni ( 7. SZ. MELLÉKLET) 

Nyilatkozat kizáró okokról (közjegyző, vagy szakmai 
kamara által hitelesített formában)  

Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 
csatolni ( 8. SZ. MELLÉKLET) 

Adóigazolás (adott esetben) Külön dokumentumként kell csatolni 

P.1. nyilatkozat a gazdasági és pénzügyi alkalmasságról Külön dokumentumként, iratminta szerint kell 
csatolni (9. SZ. MELLÉKLET) 
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IRATMINTÁK 
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1. 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 Komló Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az 

„József  Attila Könyvtár,Múzeum eszközbeszerzése” tárgyban készített ajánlatunkat, valamint a teljes 

eljárásban készített egyéb dokumentumokat 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: 
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2. SZ. MELLÉKLET  

ELŐSZERZŐDÉS minta 
 

amely létre jött egyrészről: név: …………………… 
    székhely: ………… 
    cégjegyzékszám: ……………………    
    adószám: …………………… 
    képviseli: …………………… 
    mint (Közös)Ajánlattevő 
másrészről: név: …………………… 
    székhely: …………………… 
    cégjegyzékszám: ……………………  

adószám: ……………………   
    képviseli: …………………… 

mint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti Erőforrást nyújtó szervezet  
(együttes említésük esetén úgy is, mint: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  
 
1. Ajánlattevő a ……………….. által 2023…………………..-én indított „József  Attila 
Könyvtár,Múzeum eszközbeszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot kíván tenni.   
2. A közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki- és szakmai alkalmassági feltételek közül Ajánlattevő 
az alábbi feltételeknek Erőforrás nyújtó szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni:  
 
Felhívás szerint beírandó:…………………… 
 
3. Erőforrást nyújtó szervezet vállalja, hogy a jelen előszerződés 1. pontjában megnevezett tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz az előírt alkalmasság igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat az 
ajánlatkérő által előírt módon és formában (Közös)Ajánlattevő részére átadja, és hozzájárul, hogy azokat 
Ajánlattevő a tárgyi eljárásban felhasználja.  
4. Erőforrást nyújtó szervezet a szerződés teljesítésében az alábbi módon vesz részt:  
 
Beírandó a konkrét jogviszonyra:……………………(pl. alvállalkozó) 
 
 
5. Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
6. Erőforrást nyújtó szervezet meghatalmazza a (Közös)Ajánlattevőt,  hogy az EKR-ben elektronikus 
úton teendő nyilatkozatok megtételekor Erőforrást nyújtó szervezet képviseletében eljárjon. 
7. Felek megállapodnak, hogy (Közös)Ajánlattevő nyertessége esetén egy végleges szerződés keretében 
rögzítik a tárgyi közbeszerzési eljárás szerződésének teljesítése érdekében a közreműködés részletes, 
mindenre kiterjedő feltételeit.  
 
Kelt: …………., 2023…. …………….. 
 
 

………………………………….. 
……………….cégnév 

…………ügyvezető 
Ajánlattevő 

………………………………….. 
……….cégnév 

………… ügyvezető 
Erőforrást nyújtó szervezet 
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3. SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról 

 
 

Alulírott (…) a(z) (…) képviselőjeként a (…) tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint Ajánlattevő az alábbi 
nyilatkozatot teszem:  
 
1. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 
833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra 
figyelemmel az Ajánlattevő nem  
 
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy 
szerv;  
 
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %- ával közvetlenül 
vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy  
 
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely 
szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.  
 
2. A rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel az ajánlatban a szerződés 
értékének 10 %-át meghaladó bármely alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként 
megjelölt szervezet nem  
 
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy 
szerv;  
 
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %- ával közvetlenül 
vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy  
 
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely 
szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.  
 
3. Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vesz 
igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító 
szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában 
előírt feltételek valamelyike teljesül.  
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 _____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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4. SZ. MELLÉKLET 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (MINTA) 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK3 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig 

(év/hó) 
Intézmény megnevezése / Végzettség (szakirány) 

  

  

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig 
(év/hó) 

Munkahely és betöltött munkakör megnevezése 

  

  

 

SZAKMAI TAPASZTALAT BEMUTATÁSA 

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

 

Releváns szakmai 
tapasztalat 

ÉS/VAGY  

Munkáltató megnevezés 
és betöltött munkakör 

Kezdő és befejező időpontjai 
(év/hó) 

Gyakorlati 
idő  

 kezdő időpont:…év…hó 

befejező időpont:  :…év…hó  

………
hónap 

 kezdő időpont:…év…hó 

befejező időpont:  :…év…hó  

………
hónap 

 kezdő időpont:…év…hó 

befejező időpont:  :…év…hó  

………
hónap 

Összesített gyakorlati 
idő 

 ………
hónap 

Az alkalmassági  ………

 
3 Elegendő csak a releváns képzettség megadása.. 
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minimumkövetelményk
ént előírt szakmai 
tapasztalat (12 hónap)  
egész hónap 

hónap 

Értékelésre megajánlott 
időtartam: 

Az előírt 12 hónap  
szakmai tapasztalatot 
meghaladó többlet 
szakmai tapasztalat 
mértéke 

Az összesített gyakorlati időből 
levonva az előírt 12 hónap 
alkalmassági szakmai tapasztalati 
időt 

………
hónap 

A táblázat szükség esetén bővíthető! 
 

  
 

 
 

    Jogviszonyom a teljesítésbe bevonás során:  
 

munkaviszony/megbízási jogviszony/vállalkozási jogviszony 4 
 
 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………… 

 szakember aláírása 
 

 
4 A megfelelő aláhúzandó. 
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5. SZ. MELLÉKLET 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott ………………… (szakember neve) ezúton kijelentem, hogy mint a(z) ……………… (gazdasági 
szereplő neve, székhelye) ajánlattevő/erőforrást nyújtó szervezet5 által ajánlott szakember – az ajánlat 
nyertessége esetén - részt veszek a Komló Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „József  
Attila Könyvtár,Múzeum eszközbeszerzése” tárgyban kiírt eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az 
ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a feladat végrehajtási idején belül, és 
az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, 
amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.   

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlat 
keretében történő bemutatásról tudomásom van, ehhez jelen nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok 
és a teljesítés során kész vagyok közreműködni. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ……………………………… 

 szakember aláírása 
 
 

 
5 Nem kívánt rész törlendő! 
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6. SZ. MELLÉKLET 

M/1. NYILATKOZAT 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati 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 Komló Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az „József  Attila Könyvtár,Múzeum eszközbeszerzése” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben az 
alábbi 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) 

Szállítás tárgya, 
megnevezése 

 

A szállítás mennyisége 
 
 

A teljesítés az 
előírásoknak 

és a 
szerződésnek 
megfelelően 

történt? 
(igen/nem) 

Konzorcium 
vagy 

projekttársaság 
tagjaként a saját 

teljesítés 
ellenszolgáltatás 
nettó összegének 

%-a 
      
      

 A feltüntetett teljesítések sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult szállítások voltak: IGEN/NEM. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)                                                                                   _______________________________ 

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

 

REFERENCIAIGAZOLÁS 
 
Megrendelő, vagy Vevő 
neve:…………………………………………….  
 
székhelye:…………………………………………….  
 
Referencia kiadására jogosult személy: ……………………….(név) ……………..(beosztás) 
 
Referencia kiadására jogosult személy  
telefonszáma:…………...................., és/vagy 
e-mail címe:………………………… 
 
 
Szállító, vagy eladó 
neve: ……………………………… 
székhelye (címe): ……………………… 
 
Szerződés (szállítás) tárgya, megnevezése: …………………………………………………… 
 
A szállítás mennyisége (egység): ……………….……………………….  
 
 
Teljesítés ideje (időtartama): 
Kezdés:…………….(év)……….(hónap)…………(nap) 
Befejezés:…………….(év)……….(hónap)…………(nap) 
 
Sikeres műszaki átadás – átvétellel zárult: IGEN/NEM 
Ha konzorcium, vagy projekttársaság tagjaként történt a teljesítés, a teljesítés értéke:  
………… % 
 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……...........................……(név) 
……………………(székhely) részéről referenciát igazoló részéről nyilatkozom, hogy 
szállító/eladó  a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesítette a szerződést.    
 
Kelt: 
 
 
 
                                                   referenciát igazoló személy aláírása 
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8. SZ. MELLÉKLET 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában6 
 
Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely: 
_________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Komló 
Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az „József  Attila Könyvtár,Múzeum 
eszközbeszerzése„ tárgyban megindított 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 és kényszermunka, 
valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt 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 

 
6.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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releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
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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9. SZ. MELLÉKLET 
 
 

Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
19. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

 
(ajánlatkérő külön felhívására kell benyújtani, a felhívás III.1.2) P.1 pontja szerinti 

alkalmassági követelmény igazolásában részt vevő ajánlattevőnek/közös 
ajánlattevőnek/kapacitást biztosító más személynek/szervezetnek kell csatolnia) 

 
Az eljárás tárgya: „József Attila Könyvtár,Múzeum eszközbeszerzése” 
Ajánlatkérő:  Komló Város Önkormányzat 
 
A nyilatkozattevő gazdasági szereplő 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 
 az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolásában 

részt vevő más szervezet vagy személy (húzza alá a megfelelőt) 
 
Alulírott ..................................................., mint a nyilatkozattevő gazdasági szereplő cégjegyzésre 
jogosult képviselője/meghatalmazottja (húzza alá a megfelelőt) a fenti közbeszerzési eljárás során 
nyilatkozom, hogy az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti nettó 
árbevételünk az alábbiak szerint alakult: 
 

Üzleti év megjelölése Közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel (HUF) 

  

  

  

összesen:  

 
 
Kelt,........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 

………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

                 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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Adásvételi szerződés tervezet 
 
mely létrejött egyrészről 
Név:  Komló Város Önkormányzat 
székhely:    7300 Komló, Városház tér 3. 
adószám:   15724100-2-02 
statisztikai számjel: 15724100-8411-321-02 
telefon:   +36 72/584-000 
email:    polghiv@komlo.hu 
képviselő:  Polics József polgármester, mint megrendelő 
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 2023. február hó […] napján „József Attila Könyvtár,Múzeum 
eszközbeszerzése” elnevezéssel, […] 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 eljárásban szereplő beszerzésre vonatkozik, és a 
BMÖGF/1003-1/2020 iktatószámú, József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
fejlesztése új látogatóközponttal elnevezésű projekt támogatásához kapcsolódik,  

 Belső építészeti árucikkek, bútorok tárgyban. 

Vevő a közbeszerzés szerinti szolgáltatással szemben támasztott szakmai követelményeket az 
ajánlati 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, 2022.…. […] hó […] napján 
írásban kihirdette. Vevő hivatkozott, a 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 eladja a szerződés 2. számú mellékletben részletesen meghatározott számú és 
fajtájú .............. árucikkeket, eszközöket, berendezési tárgyakat, Vevő  pedig megvásárolja azokat a 
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése céljából a Preambulumban 
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hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és dokumentációjában szereplő 
előírásoknak és az Eladó szakmai ajánlatában vállalt feltételeknek megfelelően.  
 
1.2. Eladó vállalja a termékek helyszínre szállítását, és (amelyik árucikknél ez szükséges) 
használatra kész összeszerelését (pl. szállítás miatt szétszerelt eszközök kicsomagolása és 
összeszerelése), beüzemelését. 
 
1.3. Az ajánlat értékelés szempont szerinti elemei: 
 
1. részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft): ...........,- Ft* 
 
2. részszempont: Többlet jótállási idő: a kötelező 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet 
jótállás (min 0 - max. 24 hónap): ......... hónap* 
 
3. részszempont: Személyi állomány: az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember 
többlet szakmai tapasztalata (min 0 - max. 24 hónap)........ hónap, szakember neve: ............* 
 
*Nyertes ajánlat szerint kitöltendő   
 
2. Teljesítési határidő 
 
2.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező termékeket legkésőbb a 
szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül átadja a Vevő részére. A szerződés tárgyát 
képező termékek birtokát Eladó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg ruházza át 
Vevőre, aki ettől az időponttól kezdve szedi azok 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 Vevő előzetes, írásbeli jóváhagyása esetén jogosult a szerződés tárgyát képező 
termékeket a jelen szerződés végteljesítési határidő lejárta előtt, Vevő részére átadni, mely 
esetben, ha az Eladó előteljesítési jogával élni kíván, úgy köteles a Vevőt a szerződésszerű 
teljesítés pontos időpontjáról azt megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban tájékoztatni. 
Amennyiben a fentieknek megfelelő előzetes írásbeli tájékoztatás eddig az időpontig nem történik 
meg, Vevő jogosult az előszállítást és így a termékek átvételét megtagadni.  

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:  

József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
7300 Komló, Városház tér 1. hrsz: 2437 
 
A szerződés szerinti termékeket a fenti címre köteles Eladó kiszállítani, és a használatukhoz 
szükséges járulékos szolgáltatásokat elvégezni.  
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4. Vételár  
 
4.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott termékek szállítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat az Eladó […..],- HUF 
+ 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) a termékek előállítási és/vagy beszerzési költségét; 
b) az termékekkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási 

költséget; 
c) a szállítandó termékekkel kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, teljesítési 

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

d) a szállítandó termékekkel kapcsolatos dokumentumok költségét; 
e) releváns esetben részletes használati útmutatók szolgáltatását a szállított termékek minden 

tételéhez;  
f)  a jótállás költségét; 
g) minden egyéb olyan szolgáltatást, amely a termékek eladása, tulajdonjoguk átruházása, 

valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátása során az Eladó számára előre láthatóan 
felmerül, 

h) a teljesítési időtartam alatt adott esetben felmerülő árfolyamkockázatot. 
 

5. Fizetési feltételek 
 
5.1. Vevő a nettó szerződéses ár 10 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének 
lehetőségét biztosítja. Az előleget a Vevő az előlegbekérő alapján fizeti ki a Eladónak, legkésőbb a 
szerződéskötést követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 
munkanapon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett összeg a végszámlában teljes 
egészében elszámolásra, azaz levonásra kerül. Eladó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani 
Vevő részére.. 
 

Eladó 1-1 darab részszámla 30-60 %-os készültségnél és a teljesítést követően 1 db végszámla 
benyújtásának lehetőségét biztosítja, a benyújtás feltétele Megrendelő által kiadott 
teljesítésigazolás megléte. 

 
5.2. A Vevő a vételárat jelen Szerződés 2.4. 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, forintban (HUF) fizeti meg (utófinanszírozási 
szabályok szerint).  
A számla benyújtásának feltétele a Vevő által aláírt (rész)végteljesítésigazolás csatolása. Vevő az 
Eladó által kiállított számlát írásban a benyújtástól számított 15 napon belül kifogásolhatja meg. 
 
5.3. A szerződés finanszírozása Európai Uniós forrásból történik. A teljes nettó (és bruttó) 
számlaösszeg 100 %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése a BMÖGF/1003-1/2020 
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iktatószámú, József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új 
látogatóközponttal elnevezésű projekt terhére biztosítja, a támogatási szerződésben foglalt 
keretösszeg erejéig 100% hazai kormányzati támogatásból. 
 
Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet BMÖGF/1003-1/2020 iktatószámú, 
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal 
elnevezésű projekt támogatói okirata teljes mértékben nem biztosítja, Ajánlatkérő a szükséges 
többlet fedezetet az eljárást lezáró döntésében hozott határozata alapján az alábbiak szerint 
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. A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a 
Ptk. 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot követelni. 
 
5.6. 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 helyszíni körülmények zavartalan 
biztosítását.  
 
6.2. Vevő jogosult a termékeket átadáskor részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében 
szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó termékeknek minden vonatkozásban meg kell 
felelniük a szerződés részét képező műszaki leírásnak és a szakmai ajánlatnak. A Vevő jogosult a 
szállítás időpontjában a termékeket és tartozékait mennyiség 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, jogosult mindenkor ellenőrizni, 
megvizsgálni, valamint ellenőrizni a szerződés keretében teljesítendő szolgáltatás előrehaladását. 
 
6.4. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező termékeket 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. 
 
6.5. A Kbt. 43. (2) e) pontja szerint:  
 
„(2) Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben közzétenni 
 
e) a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóval összefüggő következő adatokat: 
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ea) az alvállalkozó megnevezését, adószámát, a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az 
alvállalkozót az ajánlattevő igénybe kívánja venni, az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát az 
ajánlattevői teljesítésen belül, valamint az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben meghatározott értékét az 
alvállalkozó nyertes ajánlattevő általi bejelentését követő harminc napon belül, továbbá 
 
eb) az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát az ajánlattevői teljesítésen belül, az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok 
rögzítésével egy időben.” 
 
Fentiek elmulasztása Eladó részéről olyan szerződésszegésnek minősül, melyből eredő károkat 
Eladó köteles viselni, amennyiben a közzététel elmaradása neki felróható. 
 
7. Az Eladó jogai és kötelezettségei 
 
7.1. Az Eladó köteles a szerződést kellő gondossággal, a legjobb szakmai, minőségi színvonalon 
teljesíteni, beleértve minden részfeladat elvégzését, továbbá a teljesítésben mutatkozó esetleges 
hiányosságok kijavítását is. 
 
7.2. Az Eladó köteles betartani a teljesítés 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. A Vevő nem korlátozhatja az Eladó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az 
eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.  
 
A Vevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 
tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Vevőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében.  
 
Eladó a bejelentéssel együtt köteles Vevőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, 
elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az Eladói teljesítésen belül az alvállalkozói 
teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
értékét megadni. 
 
Eladó köteles Vevőnek az alvállalkozói teljesítést követően az Eladói teljesítésen belül az 
alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének 
időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 
 
Eladó bejelentési kötelezettségének elmaradása olyan szerződésszegésnek minősül, melyből eredő 
károkat Eladó köteles megtéríteni. 
 
A Vevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Eladót tájékoztatni az alvállalkozók 
bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vevő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön 
nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. 
 
Eladó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.. 
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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 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. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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 bármely termék meghibásodása esetén Vevő fel tudja venni a 
kapcsolatot az Eladóval. Eladó köteles továbbá a Vevő hibabejelentésétől számított 24 órán belül 
a javítást a szerződés teljesítésének helyén megkezdeni. Amennyiben a hiba kijavítása a helyszínen 
nem lehetséges, úgy azt Eladó szervízben végzi el, amely esetben a szervízbe történő ki, illetve 
visszaszállítás költsége eladót terhelik. Amennyiben a hiba bejelentésétől számított 24 óra nem 
munkanapra esik, a hibaelhárítást Eladó köteles a bejelentést követő első munkanapon 
megkezdeni. 
 
7.7. 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. 
  
7.8. 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. 
 
7.9. A szerződés tartama alatt, valamint a szerződés teljesítését követő hét éven keresztül az Eladó 
köteles arról gondoskodni, hogy a Támogató szervezet, 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. 
 
7.10. Eladó továbbá hozzájárulását adja ahhoz, hogy a teljesítése tárgyát képező, az általa 
elkészített dokumentációkkal, eszközökkel, árucikkekkel és az azokhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokkal, mint szellemi alkotásokkal Vevő a vételár megfizetését követően szabadon 
rendelkezzék. Eladó a a teljesítéshez szükséges és általa elkészített minden értékesített árura, 
eszközre vonatkozó felhasználói jogát azok átadásával együtt Vevő részére átadja. Eladó feltétel 
nélkül és visszavonhatatlanul nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítése során keletkező 
dokumentumok, szellemi alkotások tekintetében Vevő határozatlan idejű, felhasználási, 
hasznosítási, módosítási jogot szerez. 
 
8. A szolgáltatás minősége 
 



51 
 

A teljesített szolgáltatásoknak minden vonatkozásban követniük kell a szerződésben 
meghatározott műszaki leírást és minden szempontból meg kell felelniük a szerződésben és 
mellékleteiben szereplő műszaki és egyéb követelményeknek. 
 
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 termékek 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 termékek darab- illetve tételszámának ellenőrzése, 
-  amennyiben releváns, a szállított termékek használathoz szükséges dokumentáció 

meglétének vizsgálata, illetve termékeknek a dokumentációnak való megfelelőségének 
kontrollja 

- a termékek használhatóságának, működőképességének vizsgálata. 
 
9.3. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles az alábbi dokumentumokat magyar nyelven Vevő 
képviselője részére átadni, amennyiben azok relevánsak: 

 szállítólevél;  
 a garanciát igazoló dokumentum (garancialevél / garanciajegy)  
 magyar nyelvű használati útmutató, 

 
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, valamint nem megfelelő minőségű, vagy 
mennyiségű termékeket cserélni, illetve pótolni.  
 
9.5. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek jogában áll más személyt megbízni az 
utasítások végrehajtására, illetve nem megfelelő minőségű, vagy mennyiségű termékeket mástól 
beszerezni, illetve pótolni 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. 
 
9.6. 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 termékek hibátlanul működnek. A 
szállított termékek tulajdonjogának átszállása, az átadás-átvétel időpontjában történik, s Vevő 
attól kezdve szedi annak hasznait, viseli terheit és mindazt a kárt, melynek megtérítésére mást 
kötelezni nem lehet.  
 
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. 
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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; 

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 teljesítés időtartamának az egyharmadával megegyező intervallumot meghaladó 

késedelembe esik. 
 

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. 

d) Eladó a teljesítés időtartamának az egyharmadával megegyező intervallumot elérő vagy 
meghaladó késedelembe esik. 

 
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 
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kártérítési kötelezettségek teljesítésére is kiterjed. 
 
11. Kapcsolattartás 
 
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 
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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: 
Név:  
Telefon:  
Fax: 
E-mail: 
 
Az Eladó a jótállási időszakban biztosított kapcsolattartási pontok esetleges változását köteles 
haladéktalanul jelezni Vevő részére. 
 
A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező 
esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni.  
Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult 
személynek az újonnan bejelentett személy minősül.  
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyekre vagy azok adatai megváltozására 
vonatkozó bejelentés nem minősül szerződésmódosításnak. 
 
12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
12.1. Megrendelő a Ptk. 6:186.§ szakaszára és a 6:187.§ (1)-(2) bekezdéseire hivatkozással az 
alábbiak szerinti kötbérek érvényesítésére jogosult: 
 
12.2. A szerződésben meghatározott teljesítési határidő Eladó hibájából történő elmulasztása 
esetén a Vevőt késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér egy naptári napra eső mértéke a 
nettó vételár 0,5 %-a / naptári nap, számszerűsítve […],- HUF azaz […] forint. A késedelmi 
kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. A késedelmi kötbér maximális összege legfeljebb az 
adott rész teljes nettó vételárának 10 %-a, de legfeljebb a teljesítés időtartamának az 
egyharmadával megegyező intervallumra eső összeg.  
 
12.3. 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. 
 
12.4. Az Eladó késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti az Eladót a szerződés 
teljesítése, illetve a szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények 
alól. 
 
12.5. Az Eladó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a 
hibásan teljesített termékek (adott esetben beüzemelési hibájukból eredő használati problémák) 
teljes nettó értéke, de legfeljebb az adott rész teljes nettó vételárának 10 %-a, amennyiben Vevő 
nem él a szavatossági jogai érvényesítésével. 
 
12.6. Az Eladót a szerződés számára felróható okból történő meghiúsulása esetén kötbér 
(meghiúsulási kötbér) fizetés terheli, melynek mértéke: a nettó vételár 30 %-a, számszerűsítve 
[…],- HUF azaz […] forint. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja teljesítés arányában csökken. A 
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meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás szerződéskötést követően – a Kbt. 141. §-
ban rögzített módon történő – módosítása esetén sem változik. Vevő a késedelmi kötbér 
maximum elérése esetén jogosult a szerződést felmondani (10.2.e) pont), vagy attól elállhat 
(10.3.d) pont), mely esetben a meghiúsulási kötbér megilleti. 
 
12.7. 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 
sikeres és hiánytalan lezárását követően az ajánlat szerint .... hónap (kötelező+ ajánlata szerinti 
többlet…. 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 szállítandóterméknek 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, 

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 
Komlói Járásbíróság 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: Eszközlista (Műszaki leírás)  
3. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás során a Vevő részéről nyújtott kiegészítő 

tájékoztatás (adott esetben) 
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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 5. 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 - vagy az erre jogosult valamelyik fél -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. A Szerződés a Felek általi aláírását követően lép hatályba.  
 
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. 
 
 
 
Komló, 2023. ………………………  
 
 
 

....................................................... 
Komló Város Önkormányzat 

Polics József polgármester 
 

 
 

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

... 

... 
Eladó 

 
pénzügyileg ellenjegyzem: 

 
 

……………………, 2022. ………………..
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SZERZŐDÉS 
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 Vevőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló 
visszterhes jogügylet alapján Vevőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a 
……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom 
valótlan tartalmú, a Vevő 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. 
 

 
 
Keltezés helye, időpontja 

 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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SZERZŐDÉS 
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 végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,  
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

„A” változat7 

 
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:  
 

Alvállalko
zó 

neve, 
székhelye 

(címe) 

Alvállalko
zó 

adószám
a 

Alvállalko
zó 

pénzforg
almi 

jelzőszám
a 

Munkaré
sz 

megneve
zése 

Alvállalko
zói 

teljesítés 
várható 

százaléko
s aránya 

Az 
ellenszolg

áltatás 
alvállalko

zói 
szerződés

ben 
meghatár

ozott 
értéke 

Elérhetős
ég 

 

Képvisele
tre 

jogosult 

megneve
zése 

        

         

        

 
7 A megfelelő változatot kérjük kitölteni. 



 

59/62 

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. 
 
Keltezés helye, időpontja 
 

______________________ 
cégszerű aláírás 
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SZERZŐDÉS 

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 berendezéseket  a mai 
napon maradéktalanul a vevőnek  felhasználásra [tesztelésre] átadta, aki azokat átvette.  
 

Megjegyzés (pl. tesztelési észrevételek, stb): 

 

 

 

Kelt:….., 2023.…… 

 

 

 

 

Átadó  Átvevő 

 
                   

________________________ 
műszaki ellenőr
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SZERZŐDÉS 

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: ……………, 2023…………….. 
 
 
 
 
 

Vevő  Vállalkozó 
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DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEK 
 
 

 

 Belső építészeti árucikkek,bútorok árazatlan költségvetés 

BÉ lapozó kicsi 

BÉ0 lapozó 

Belsőépítészeti Műszaki leírás 

 


