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K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésére 

vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

371/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

a szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 

közzétételéről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésére 

vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

az ajánlattételi felhívás megjelentetésére. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 371/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 
 
 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

„Hulladékgyűjtő edények beszerzése” 
 

 
 
 
 
 

Ercsi, 2015.  
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1. AJÁNLATKÉRŐ 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/515-600, Fax: 06/25/515-601 
Email: polghivatal@ercsi.hu 
További felvilágosítás: Palotay Noémi 
Telefon:06/25/515-631 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: npalotay@ercsi.hu 
 
2. DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, ANNAK 
BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI  
 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, jelen Ajánlattételi felhívás megküldésével egyben (ahhoz csatolva) 
bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.  Az ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § szerinti eljárást alkalmazza, mivel az 
árubeszerzés becsült értéke nem éri el a 25 millió forintot.  
 
3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 

 
2760 db, egyforma méretű, minimum 120, maximum 140 literes MSZ EN-840-1 szabvány szerint előállított, 2 
kerékkel és fedéllel ellátott, új vagy használt, jó állapotú, egyesével átválogatott, tisztított, sérülésmentes, legalább a 
fedelében feketétől eltérő színű hulladékgyűjtő edény egyszeri beszerzésére, Ajánlatkérő részére történő 
leszállítására, valamint az elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékfajtára utaló, 2760 db 
feliratot tartalmazó matrica átadása. 
 
A részletes műszaki tartalmat a Dokumentáció tartalmazza. 
 
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN AJÁNLATOT 
KÉRNEK 

 
Adásvételi szerződés keretében „Hulladékgyűjtő edények beszerzése” 
 

 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

Fő tárgy: 34928480-6 

További tárgyak: 44613800-8 

 
5. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

 
A szerződéskötéstől számított 30 nap, de legkésőbb 2015. december 05. napja. 
 
6. A TELJESÍTÉS HELYE 

 
2451 Ercsi, Fő utca 27. 
 
7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételekkel és 
időtartamra fizetendő díjat szerződésszerű teljesítést követően, utólag, tartalmilag és formailag szabályszerűen 
kiállított, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással leigazolt számla ellenében, átutalással egyenlíti ki. A fizetés a számla 
ajánlatkérő általi kézhezvételének napjától számított 30 napos átutalással történi a Ptk. 6:130 § (1) és (2) 
bekezdésében foglaltak szerint.  
 
 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 
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A részletes fizetési feltételeket a Dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza. 
 
 
8. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) VAGY RÉSZ AJÁNLATOT  
Nem 
 
9. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 
 

Értékelési szempont Súlyszám 

Nettó ajánlati ár 90 

Minőség (új = 10 pont; használt =1 pont) 10 

 
Adható pontszám: 
1-10. 
Metódus: 

1. részszempont: 
 
P= (Legkedvezőbb díjat (árat) ajánló ajánlattevő által ajánlott díj / Adott ajánlattevő által ajánlott díj (ár)) x 99 
+ 1. 

 
2. észszempont: 
 
Ha az ajánlattevő új terméket ajánl meg 10 pontot kap, amennyiben a termék használt, úgy 1 pontot. 
 

Az Ajánlatkérő a részszempontokat súlyozza, majd összesíti. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a legtöbb ponttal 

rendelkezik. 

 
10. KIZÁRÓ OKOK 

 
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak fennállnak, továbbá 
nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során 
következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, 
valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya 
alá.  

A Kr. 12. §-a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § 
f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell eljárnia. 

2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő 
köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső 
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alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt /Kbt. 58. § (3) bek. szerinti 
nyilatkozat/. 

3.  A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven 
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A 
közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és 
internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek 
a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.  

4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás megküldésének dátumánál nem 
régebbinek kell lennie. 

11. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
P/1. Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás megküldése napjától visszaszámított 12 hónapon 
belül, 30 napot meghaladó időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel volt nyilvántartva. 
A sorbaállított tétel kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat 
érti. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
PI/1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 
számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás megküldését követően kelt nyilatkozatot az 
alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: 
- pénzforgalmi számla megadása, 
- mióta vezeti az adott bankszámláját, 
- volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorbaállított tétel az ajánlattételi felhívás megküldése napját megelőző 12 
hónapban, konkrét dátum megjelöléssel. attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
Ajánlatkérő közli, hogy a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdés alapján, a fenti igazolási mód helyett 
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel a pénzügyi alkalmassági követelményeknek. 

 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Ajánlattevő, közös ajánlattevő, alkalmatlan, ha 
 
M/1. Ha a megajánlott termék nem felel meg a MSZ EN-840-1 vagy azzal egyenértékű szabványnak. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
MI/1. Ajánlattevő csatoljon elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó 
tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen 
meghatározott áru megfelel a MSZ EN-840-1 vagy azzal egyenértékű szabványnak. /Kr. 15. § (1) bek. e.) pont/ 
 
 
Ajánlatkérő közli, hogy a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdés alapján, a fenti igazolási mód helyett 
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel a műszaki alkalmassági követelményeknek. 

 
12. HIÁNYPÓTLÁS 
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. § szerint. 
A hiánypótlás teljes körű. 
 
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
Az ajánlat benyújtási határideje: 2015. november 12. 09:30 óra 
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14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
 
15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 
Magyar 
 
16. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015. november 12. 09:30 óra 
 

 
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 
Kbt. 62. § (2) szerinti személyek 
 
18. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI 
 
Az eljárásban tárgyalást nem lehet tartani. 
 
19. ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 
 
Az összegzés megküldésének időpontja: A Kbt. 77. §-a szerint. 
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az összegzés megküldésétől számított 11. nap.  

 
20. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Jótállás: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás - átvételtől számított 12 hónap időtartamra.  
 
Késedelmi kötbér,  a kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó vételár összegének 
0,5 %-a, maximum vételár összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a Vevőt megilleti a szerződés azonnali 
hatályú felmondásának a joga. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Dokumentációban található szerződéstervezet 
tartalmazza.  
 
22. EGYÉB 

 
1.) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevőknek a Kbt. 67. § alapján. 

 
2.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők részére. 

 
3.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában 

részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási 
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját. Amennyiben 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:88. § szerinti gazdasági társaság, vagy 
személyes joga alapján nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával egyenértékű 
dokumentummal, (amely dokumentum igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha 
Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott 
dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat 
alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 
Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő 
(közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő cég ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az 
ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért 
iratot-, vagy olyan dokumentumot, amellyel Ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési 
kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja.  
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4.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéséről, továbbá Kbt. 40. § (1) 
bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is). Az ajánlatnak a Kbt. 61. § (1) bekezdése 
szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 
 

5.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti 
információkat. 

 
6.)  Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a 

következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése, valamint 
a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe, 
valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek 
Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. A közös ajánlattevők, illetve részvételre 
jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a 
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. 
 

7.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem 
bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles benyújtani. Az ajánlat minden tartalommal 
rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: Ajánlat - Hulladékgyűjtő 
edények beszerzése – Határidő előtt nem bontható fel! 
 

8.) Az Ajánlattevőnek az ajánlatát elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 
pdf. file) a papíralapú (eredeti) példányhoz köteles csatolni DVD-n. 
 

9.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő teljesítés az 
ajánlattevőt terheli. 
 

10.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő és közös ajánlatétel esetén a közös ajánlattevők 
tekintetében valamennyi pénzforgalmi jelzőszám megjelölését, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, 
hogy a benyújtott pénzintézeti igazolásban szereplőkön túl más pénzintézetnél nem vezet 
bankszámlát.  
 

11.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló 
nyilatkozatnak. 

 
12.) Ajánlattevők az Ajánlattételi felhívás alkalmassági előírásai kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe 

az ajánlatkészítés során:  
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a 
következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat 
a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen 
nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 
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b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon 
vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, 
amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése 
során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor 
is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható 
erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 
13.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. Idegen 
nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős 
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, 
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben 
megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem 
látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A 
fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 

14.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó Kbt. 126. § (5) 
bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
 

15.) Az ajánlat benyújtását Ajánlatkérő nem köti Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához. 
 

16.)  Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.  
 
17.) Amennyiben bárhol az ajánlattételi felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az ajánlatkérő 

típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” 
típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell! 

 

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 
Ajánlatkérő adószáma: 15727141-2-07 
 
22. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
2015. október 28.  
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I. DOKUMENTÁCIÓ 

 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) a „Hulladékgyűjtő edények beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat. 

 

1. Az eljárás általános feltételei 

 

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített 

ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes 

feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek 

érvényesítéséről. 

 

Ajánlattevő a jelen Ajánlattételi dokumentáció átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi 

feltételek szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen.  

 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban megadott 

műszaki leírásnak. 

 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi dokumentációban 

megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az 

ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: 

 ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, 

vagy 

 ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott minden követelménynek a Kbt. 61. § 

(1) bekezdése alapján 

 

Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen dokumentációt az ajánlatkérő a rendelkezésére bocsátotta. 

Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike rendelkezik a 

dokumentációval 

 

Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen, 

más ajánlattevő alvállalkozójaként sem vehet részt, más ajánlattevő számára szerződés teljesítésére 

való alkalmasságot nem igazolhat.  

 

Ajánlattevő részéről tilos az Ajánlattételi dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, kivéve 

a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és harmadik személyek részére szükséges információk 

biztosítását, továbbá tilos a dokumentáció közzététele és a jelen közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb 

felhasználása. 

 

Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny 

tisztaságát és nyilvánosságát. 

 

Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes 

ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított 

öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is /Kbt. 

81. §/.  

 

Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon 

elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81. § (2) bekezdése) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja a Kbt. 80. §-ában foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a következő rendelkezésekre: 
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 Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 

olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 

nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 

kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - 

részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. 

 

 Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 

hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá 

esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződése engedményezést kizáró 

rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 

 

Ajánlattevő ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

 

A Kbt. 36. § (5) bekezdésére tekintettel Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő 

magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, 

ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. 

 

A Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - 

elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatójában nem szerepel, úgy Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást (Kbt. 36. § (6) 

bekezdés). 

 

Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. 

 

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 

felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást 

érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben 

megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el 

nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi 

figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 

 

2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 

 

Az ajánlattevő benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az 

ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az 

ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható.  

 

3. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 

ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal 

kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlattételi határidő lejárta előtt 

legkésőbb hat nappal az Ajánlatkérő nevében eljárótól az alábbi címen: 

 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
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Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 

Postai cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 

Tel: +36/25/515-600 Fax: +36/25/515-601 

 

 

Email: npalotay@ercsi.hu 

 

 

 

A kiegészítő tájékoztatást írásban, a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adja meg Ajánlatkérő. 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál később 

nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez 

szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő 

rendelkezésre, élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 45. § (5) bekezdése alapján a kiegészítő 

tájékoztatás megadása során az Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő 

tette fel, valamint arra sem tartalmazhat információt a tájékoztatás, hogy azt az Ajánlatkérő mely 

gazdasági szereplőknek küldte még meg. 

 

A Kbt. 35. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel írásban 

történik. Az írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem 

kíván meg - teljesíthetőek: 

 

a) az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján (csak kivételesen és indokolt 

esetben vehető igénybe) 

b) faxon; 

c) elektronikus úton; 

Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátott, vagy a külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek 

megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában. 

 

4. Teljesség és pontosság 

 

Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció tartalmának 

teljességét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 

elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. Az Ajánlattevő kötelessége, 

hogy meggyőződjön az Ajánlattételi dokumentáció és az Ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban 

szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 

 

Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a 

nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös 

tekintettel a Kbt-t. Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, 

valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és 

ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze. 

 

5. Ajánlattétel költségei 

 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt 

terheli 
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6. Ajánlati kötöttség 

 

Az ajánlattevő a Kbt.-ben meghatározott időpontig kötve van ajánlatához. 

 

7. Több változatú ajánlat  

 

Nem lehet több változatú ajánlatot tenni.  

 

8. Bírálat 

 

Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján: 

 

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

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi 

jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az 

összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §]; 

c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezetet az eljárásból kizárták; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 

jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: 

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §]; 

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §]; 

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt 

mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező 

ajánlatot tesz. 

(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot 

értékelnie. 

 

 

9. Az értékelés szempontjai: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 
Értékelési szempont Súlyszám 

Nettó ajánlati ár 90 

Minőség (új = 10 pont; használt =1 pont) 10 

 

Adható pontszám: 

1-10. 

Metódus: 

3. részszempont: 

 

P= (Legkedvezőbb díjat (árat) ajánló ajánlattevő által ajánlott díj / Adott ajánlattevő által ajánlott 

díj (ár)) x 99 + 1. 

 

4. észszempont: 
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Ha az ajánlattevő új terméket ajánl meg 10 pontot kap, amennyiben a termék használt, úgy 1 

pontot. 

 
Az Ajánlatkérő a részszempontokat súlyozza, majd összesíti. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a legtöbb ponttal 

rendelkezik. 

 

10. Közös ajánlattétel 

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni 

ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a 

következőket tartalmazza: 

 

a) A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 

b) A közös ajánlattevő nevét, címét; 

c) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; 

d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát. A közös Ajánlatban részt vevők 

nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként 

részt kívánnak venni; 

e) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges 

felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes 

Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 

f) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a 

természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos 

nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A 

megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy 

aláírási mintáját; 

g) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a megbízási díjból való részesedésük mértékét; 

h) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani 

jogosultak megnevezését; 

i) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 

◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése 

nélkül, továbbá 

◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése 

nélkül a közös Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell 

lépnie. 

 

Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. Az 

együttműködés feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A 

közös Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös 

Ajánlattevő nevében teszik. 

 

Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az egyik 

tag, vagy a másik tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felelősségre való tekintettel. 

 

Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös 

ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek 

bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

 

11. Hiánypótlás 

 

Az ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § szerint. 
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12. Összegzés megküldése 

 

Az Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, az erről 

szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták 

szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának 

befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, 

telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

 

13. Szerződéskötés 

 

Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - 

az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 

napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik 

/Kbt. 124. § (5) bekezdése/. 

 

Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles 

megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik. Nem köthető meg azonban a szerződés az 

írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve, ha az eljárásban 

csak egy ajánlatot nyújtottak be /Kbt. 124. § (8) bekezdése/. 

 

14. Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt 

 

Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg 

közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek 

minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt fax számra küldött 

bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, 

illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek 

tekintendő. 

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő 

részére bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét 

követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe 

venni. 

Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot 

kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő 

részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére 

joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok 

eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, 

dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  

a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és 

a dokumentum: 

 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

 - közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 

 -az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 
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15. Formai követelmények 

 

Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton 

kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 

Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az Ajánlattevő 

köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen papíralapú ajánlatához 

csatolni egy példányban. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt. 61.§ -ban és a jelen 

fejezetben foglaltaknak megfelelően járjanak el. 

 

Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak 

hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak. Cégszerű aláírás: a képviseletre jogosult a 

nevét a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé írja a hiteles cégaláírási 

nyilatkozatnak – aláírási címpéldánynak – megfelelően. 

 

Az ajánlatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy számokat vagy 

képet tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-től 

kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (1,2,3,...) kell 

sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat (azaz 

elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, ahol a nulla darabszáma nem kötött). 

 

A „nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a 

benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy 

pótoljanak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 

az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 

részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 

matricán legyen. 

 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 

adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

 A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a 

következőket: 

egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, 

és/vagy abba semmit be nem tettek, 

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 

 Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

 az ajánlatkérő nevét, címét; 

 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  

„AJÁNLAT- „Hulladékgyűjtő edények beszerzése”- Határidő előtt nem bontható fel!  ” 

 

16. Nyilatkozat és igazolás a kizáró okok fennállásának hiányáról 

 

Kizáró okok: 

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek 

bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében 

foglaltak fennállnak, továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 

56. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. 
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2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok 

az eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak 

nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem 

tartozik a kizáró okok hatálya alá.  

A Kr. 12. §-a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a 

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 

2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 

alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 

Kr. 10. § szerint kell eljárnia. 

2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében 

az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 

a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplőt /Kbt. 58. § (3) bek. szerinti nyilatkozat/. 

3.  A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek 

ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 

nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A 

közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági 

nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. 

Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell 

jelölnie az érintett nyilvántartást.  

4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás megküldésének dátumánál 

nem régebbinek kell lennie. 

 

17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

Jótállás: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás - átvételtől számított 12 hónap 

időtartamra.  

 

Késedelmi kötbér:  a kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó vételár 

összegének 0,5 %-a, maximum vételár összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a Vevőt megilleti 

a szerződés azonnali hatályú felmondásának a joga. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Dokumentációban található 

szerződéstervezet tartalmazza.  

 

18. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. A jegyzék minden 
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eleme esetében alkalmazandó a Kbt. 4. § 11. pontja, mely szerint a hamis adatot tartalmazó 

nyilatkozat hamis nyilatkozatnak minősül. 

 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  

1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  

Felolvasólap (M1 formanyomtatvány)  

Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány, részenként csatolandó)  

Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben)  

Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány)  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány, adott esetben)  

Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében (M6 

formanyomtatvány) 

 

Kizáró okok további igazolásai  

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Pénzügyi intézménytől vagy ajánlattevőtől származó nyilatkozat  

Nyilatkozat a pénzforgalmi számlákra   

A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság igazolása  

Ha Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más 

szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés 

teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került. 

 

A kapacitásait Ajánlattevő rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

/Kbt. 55. § (5) bekezdés/ (M5 formanyomtatvány) 

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  

Szabványnak történő megfelelés igazolása (tanúsítvány) vagy 

ajánlattevői nyilatkozat) 
 

2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  

Változás bejegyzési kérelem (adott esetben)  

Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta  

Meghatalmazás (adott esetben)  
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II MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 

 

 
 
 

 

 

 III. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

 

Adásvételi szerződés 

- fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére - 

 

Amely létrejött egyrészről 

 

Ercsi Város Önkormányzata 

Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 

Telefon: 06/25/520-620 

Fax:  06/25/505-740 

Adószám: 15727141-2-07 

Pénzforgalmi számlaszáma:  

Képviseli: Győri Máté polgármester  

,mint Vevő, másrészről 

 

……………………………………….. 

Székhely:  

Telefon:  

Fax:   

E-mail:   

Adószám: …………………………….. 

Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….. 

Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; Elérhetőség:…………..) 

mint Eladó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A szerződés tárgya 

 

Vevő a Kbt. Harmadik rész 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást indított „Hulladékgyűjtő edények 

beszerzése” tárgyban. Az eljárás nyertese az Eladó lett. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képezi az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az eladó ajánlata (1. 2. és 3. számú melléklet). 

 
 

II. A szerződés tárgya 

 

1. Vevő megrendeli, Eladó pedig vállalja, hogy az Ajánlattételi felhívás 3. pontjában 

meghatározott mennyiségű és specifikációjú termékeket a jelen szerződésben 

meghatározott határidőben leszállítja, és a teljesítéssel kapcsolatban jótállási 

kötelezettséget vállal az áru leszállításától számított 12 hónap időtartamra. Eladó vállalja, 

hogy a termék az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott műszaki specifikációknak, 

valamint a szakma szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelel. 

 

2. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy az Ajánlati Dokumentációban rögzített 

mennyiséget legkésőbb 2015. december 05. napjáig Eladó leszállítja. 
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III. Fizetési feltételek 

 

1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában kitett mennyiség 

szerződéses ára  ……….HUF + ÁFA HUF., amely összeg tartalmazza a termékek szállítási 

és egyéb teljesítéssel felmerülő költségeket is. 

 

2. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy Eladó a teljesített szállítás, és a Vevő által aláírt 

teljesítésigazolás alapján jogosult tárgyhavi számláját benyújtani. 

 

3. Eladó alakilag és tartalmilag is szabályos számláját Vevő átutalással egyenlíti ki, a számla 

kézhezvételét követően, a 2013. évi V. törvény 6:130. § (3) bekezdésében foglalt szabályok 

betartásával 30 napon belül, az Eladó …………… Banknál vezetett 

…………………..számú számlájára történő utalással. 

 

4. A számla kifizetésének feltétele, hogy ahhoz Eladó csatolja a Vevő által aláírt, a 

leszállításról szóló teljesítésigazolást. A kifizetésnél a 2003. évi XCII törvény 36/A § 

alkalmazása kötelező.  

 

5. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak 

IV. Szállítási feltételek 

 

1. Eladó vállalja, hogy a terméket az II.1. pont szerinti mennyiségben a Vevő részére (cím: 

2451 Ercsi, Fő út 20.) H-CS 8:00-13:00 óra és P 8:00-12:00 között szállítja le. 

 

2. A termékek teljesítési helyre történő szállításáért az Eladó külön díjazást nem számolhat 

fel. 

 
V. Jótállás, szavatosság 

 
1. Az Eladót a leszállított termékekkel kapcsolatban szavatossági kötelezettség terheli.  
 
2. Eladó garanciát vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt termékek megfelelnek a törvényes és 

szerződésben kikötött tulajdonságoknak, valamint megfelelnek a szükséges MSZ EN-840-1 
szabványnak. 

 
3. Eladó szavatolja, hogy: 
 

a. az általa jelen szerződés keretében szállított áru új, használatban nem volt. 

b. a szállított áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta 

tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve Eladó vagy közreműködők tevékenységével 

vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. 

c. a szállított áru a közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjában megjelölt 

feltételeknek maradéktalanul megfelel, és a teljes jótállási időtartam alatt megőrzi a 

használhatóságát, és valamennyi egyéb követelménynek való megfelelését. 

d. a jelen szerződés keretében leszállított árut a tárolási és felhasználási feltételeknek 

megfelelően szállítja le.  
 
4. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejárta után 

is érvényesíthetők. 
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VI. Szerződésszerű teljesítés 

 

1. Eladó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke 

minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó vételár összegének 0,5 %-a, 

maximum vételár összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a Vevőt megilleti a 

szerződés azonnali hatályú felmondásának a joga. 

 

2. Vevő a fizetendő ellenszolgáltatásba a késedelmi kötbért beszámíthatja, és késedelmes 

teljesítés esetén jogosult a kötbéren felüli kárának az érvényesítésére is.  

 

3. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy hibás teljesítés esetén a hibákkal kapcsolatban 

Vevő a termék leszállítását követően a hiba észlelésétől számított 5 munkanapon belül 

jogosult Eladóval szemben fellépni. A mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos 

igényeket a Vevő a termékek leszállítását követően, azok észlelését követő 5 napon belül 

bármikor kifogásolhatja Eladónál. Hibás teljesítés bármelyik esete forduljon elő, Vevő 

kifogásának beérkezését követő 3 napos határidőn belül megvizsgálja és a mennyiségi 

kifogás esetén a hiányzó edényeket pótolja, minőségi kifogás esetén a sérült edényeket 

kicseréli. 

 

4. Amennyiben hibás teljesítés esetén 5 napon túli késedelemmel kerül sor a termék cseréjére, 

úgy Vevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a jogi következmények 

érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.  

 

5. Vevő a fizetendő ellenszolgáltatásba a késedelmi kötbért beszámíthatja, és késedelmes 

teljesítés esetén jogosult a kötbéren felüli kárának az érvényesítésére is.  

 
VII. Felmondás 

 

1. A Vevő jogosult azonnali hatályú felmondásra, ha  

 

Eladó a késedelmi kötbérfizetési kötelezettségének az erre vonatkozó fizetési 

felszólítástól számított 15 napon belül nem tesz eleget. 

 

Eladóval szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul. 

  

2. Az Eladó jogosult azonnali hatályú felmondásra, ha 

 

Ha a Vevő a fizetési kötelezettsége vonatkozásában a szerződésszerűen kiállított 

számla átvételét követően a jelen szerződés III. 3. pontja szerinti fizetési határidőt 

elmulasztja, és azt követően az Eladói írásbeli felszólítás kézhezvételétől számítottan 

15 napot meghaladó késedelembe esik.  

 

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az Eladó nem jogosult a szerződés azonnali 

hatályú felmondására, ha a Vevő a számla részbeni vagy teljes megfizetését azért nem 

teljesíti, mert jelen szerződés VI.5. szerinti beszámítási igényét érvényesíti.  

 

VIII. Egyéb rendelkezések 

 
1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható a Kbt. 132. §-a 

alapján.  
 
2. Szerződő felek a kapcsolattartó személyét az alábbiakban rögzítik:  

 



 23 

Vevő részéről:  
 

Név.:  
Tel:   

 

Eladó részéről:  
 

Név.:  
Cím:  
Tel:  

 
3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatához képest adataiban változás 

következik be, azt írásban haladéktalanul közli Vevővel. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a jelen nyilatkozatához képest adataiban változás következik be, azt írásban haladéktalanul 
közli Vevővel. 

 
4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 

25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet,, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek, továbbá ha Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,, amely nem felel 
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 
5. A VIII.4. pont szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
6. Az Eladó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt, 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, 
továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 
7. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerződés egyéb rendelkezéseinek 

érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna 
meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a közbeszerzés során kiadott dokumentáció 
között, úgy műszaki kérdésekben a dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés rendelkezései az 
irányadóak. 

 
8. Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti egyeztetés útján 

egyezséggel kísérlik meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetén a jogvita eldöntésére a Vevő székhelye 
szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. 

 
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény, azaz Polgári 

Törvénykönyv, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók. 

 

 

 

Kelt:.................................................. 

 

 ......................................……….                                          ....................................... 

  Ercsi Város Önkormányzata     

              Vevő                                      Eladó 

képviseli: Győri Máté polgármester 
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Mellékletek: 

- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 

- 2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 

- 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 

 

 

 

 

IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 



M1 melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

 

 

  

Felolvasólap
1
 

 

1. Ajánlattevő adatai: 

 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló 

Ajánlattevő 

 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 

Ajánlattevő 

neve: 

 

Vezető  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség 

szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 

 

2. Ajánlat tárgya:  

„Hulladékgyűjtő edények beszerzése” 
 

 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

  

 

Nettó ajánlati ár  Ft 

Minőség (új/használt)  

 

 

 

Kelt: 

 

 

  _______________________  

Cégszerű aláírás 

                                                 
1  Közös ajánlattétel esetén minden tag cégjegyzésre jogosult képviselője vagy a meghatalmazottja által aláírt egy darab 

nyilatkozatot kell benyújtani. 
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M2 melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

„Hulladékgyűjtő edények beszerzése” 
 

 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe, fax 

száma 

Konzorcium neve  

Vezető*  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség 

szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY
2
  

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

1. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben az alábbi alvállalkozók a közbeszerzés 

következő százalékos arányában fognak a teljesítésben közreműködni: 

 

A közbeszerzés azon 

részének megjelölése, 

amelynek teljesítéséhez 

Ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni 

Az igénybe venni kívánt 10 

% feletti alvállalkozó neve, 

címe (székhelye) 

A közbeszerzésnek azon 

százalékos aránya, 

amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozók 

közre fognak működni 

   

   

 

 

                                                 

2  A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös 

Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó 
személynél megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére 
joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
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2. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt alkalmassági 

követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk 

megfelelni
3
: 

 

Az igénybe venni kívánt 

szervezet (személy) neve, 

címe (székhelye) 

A felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági 

követelmény(ek) meghatározása, 

melynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik 

Erőforrás bevonásának 

módja Kbt. 55. § (6) 

bekezdése szerint. 

   

   

 

3. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján „Hulladékgyűjtő 

edények beszerzése”” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott Ajánlattételi Felhívásban 

és az Ajánlattételi Dokumentációban rögzített feltételeket és az Ajánlati Dokumentáció szerves 

részét képező, a Kbt. 45.§ (1)-(3) bekezdés szerinti kiegészítő tájékoztatás(oka)t felülvizsgáltuk és 

teljes egészében elfogadjuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk az Ajánlati 

Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban és a Kbt. 45.§ (1)-(3) bekezdés kiegészítő 

tájékoztatás(ok)ban meghatározott munkáknak az Ajánlati Dokumentációban meghatározott 

szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre. 

 

4. Nyilatkozunk továbbá, hogy az Ajánlati Felhívás és dokumentáció feltételeit megismertük és 

elfogadjuk Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon 

vállalt ellenszolgáltatásért teljesítjük. Jelen nyilatkozat aláírásával az ajánlat során megfogalmazott 

saját feltételeinkről lemondunk.  

 

5. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint  

 

mikrovállakozásnak
4
 

kisvállalkozásnak 

középvállalkozásnak 

 minősülünk. 

 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 

 

 

6. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az Ajánlattételi Dokumentációt, és az 

abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem 

közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

 

7. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat magában foglalja a 

teljesítéssel járó valamennyi munkálat - különösen az áruk meghatározott címekre történő 

fuvarozását - költségét. 

 

Kelt: 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
3
 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

4  A megfelelő rész aláhúzandó.  
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M3 melléklet 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 

„Hulladékgyűjtő edények beszerzése” 
 

 (a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése és 57. § (1) 

bekezdés és az 56. § (2) bekezdése tekintetében
5
 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint 

nem lehet Ajánlattevő, aki: 

 

Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 

akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), 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; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 

jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 

és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 

megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 

munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján 

két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 

határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az 

idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti 

bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, 

vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési 

csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, 

illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott 

korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 

történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás 

                                                 
5
 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni. 
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bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 

bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 

jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési 

kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül 

nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben 

fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 

szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 

kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó 

belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági 

szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 

szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

Kbt. 56. § (2) bekezdés: 

 (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) 

bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor 

az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti 

feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

- Fentiek tekintetében nyilatkozom, hogy közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet 

 

 

VAN    vagy    NINCS. 

(a megfelelő aláhúzandó) 

 

- Amennyiben van tekintetében a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 

 

 

FANNÁLNAK    vagy    NEM ÁLLNAK FENN. 

(a megfelelő aláhúzandó) 

 

- A 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezet megnevezése: 

 

Kelt: 

  _______________________  

 Cégszerű aláírás 
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M4 melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 

(Ajánlattevő tölti ki!) 

 

„Hulladékgyűjtő edények beszerzése” 
 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése és az 56. § (2) 

bekezdése tekintetében
6
 

 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 

 

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 

 

Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezetet, amely(ek) a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll(nak). 

 

A fentieken túlmenően nyilatkozom, hogy nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezetet.
7
 

 

 

Kelt:  

   

 

      ____________________________ 

          

       Cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                 
6
 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni. 

7
 Ajánlattevő ajánlatában csatoljon a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, hogy alvállalkozója és adott esetben az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról. 
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, a Kbt. 57. §-ában foglaltakra 
tekintettel ajánlattevő választása szerint 
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok 
hatálya alá, vagy 
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 
57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. 
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M5 melléklet 

 

NYILATKOZAT az erőforrások rendelkezésre állásáról8 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§ (5) bekezdése alapján 

 

„Hulladékgyűjtő edények beszerzése” 
 

 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint erőforrást nyújtó 

szervezet kijelentem, hogy a  fenti szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő 

rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 

 

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 

alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 

  _______________________  

 Cégszerű aláírás 

                                                 
8 Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) teszi(k). 
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M6 melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A KBT. 56.§ (1) BEKEZDÉS KC) PONTJA TEKINTETÉBEN 

 

A KR. 12. § ALAPJÁN 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 

közös ajánlattétel esetén a képviselő } nyilatkozom, hogy: 

  

- szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén nem jegyeznek; erre 

tekintettel, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r.) pontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 

 

 

VAGY 

 

  

- olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

  _______________________  

 Cégszerű aláírás 

 

 

 


