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I. FEJEZET 
 

TELJES MENNYISÉG  
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TELJES MENNYISÉG , MŰSZAKI LEÍRÁS  
 

I. RÉSZ 
 

Termék megnevezése Mennyiség (db) Műszaki leírás 

1 rész  Atlétikai, szabadidős labda 
és sportjáték 

Kislabda, (hajítólabda) 
100 gr-os 

2880 Anyaga: tömör gumi; átmérő: 7,2 cm 

Kislabda, (hajítólabda) 
120 gr-os 

2880 Anyaga: tömör gumi; átmérő: 7,2 cm 

Medicinlabda 1 kg-os 1440 
Anyaga: marhabőr, textil alábéleléssel; 
töltőanyag: textil, vatelin, homok; fonal: 
sodrott, waxolt többágú perlon 

Medicinlabda 5 kg-os 1440 
Anyaga: marhabőr, textil alábéleléssel; 
töltőanyag: textil, vatelin, homok; fonal: 
sodrott, waxolt többágú perlon 

Ugráló labda 1728 
Anyaga: PVC, átmérő: 45-55 cm, 
terhelhetőség: 120 kg 

Tollaslabda szett 576 10 db ütő, 10 db labda, 5 db tok 
"Gyors" tollas/teniszháló 576 Műanyag, max. 5 kg 

Mobil ping-pong háló 576 
2 méter hosszú, tekercselhető, csatokkal 
rögzíthető textil pánt a szállításhoz 

Csocsó/Asztalifoci 576 
Méretek: 121*61*80 cm, 15 mm vastag 
MDF test, súly: 22 kg, min. 2 labda 

Ördög bot 1440 Fa alapú, gumiszalag borítású 

Darts tábla, nyilak 288 
Lekerekített drótozatú, növényi sisal 
kender rost alapú tábla; soft nyilak (6 db) 

Sport poharak (12 
db/szett) 

5760 
Sportpoharak mérete: 9,5 cm magas. Az 
sportpohár alján lyuk található, ivásra 
nem alkalmas. Anyaga: műanyag 

 
2. rész 
 

 Mászófal 

Travers boulder mászófal 
és tartozékainak 
beszerzése, beszerelése 
feladatsorral, 
kézikönyvvel, kiképzéssel 

36 
A mászófal 6 m hosszú, 2,5 m magas, 
falra szerelt (fix). 

 
3. rész 
 

 Torna eszközök 

Tornaszőnyeg 2304 
Anyaga: filc PVC ponyvával; méret: 
200*100*6 cm 

Tornapad 1152 Anyaga: fa; méret: 4 m 

Zsámoly 2880 
Szabványos méretű, rétegelt lemezű, 
műbőr borítással; méret: 45*65*27 cm, 
súly: kb. 6 kg 
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Magasugró léc 288 Anyaga: üvegszál; hossz: 4 m 
Magasugró mérce 576 Anyaga: fa/fém; magasság: 2 m 

Dobbantó 288 
Verseny, párnázott, filcborítású 
ugrófelülettel, fémrugóval 

Egyensúlyozó korong 2304 
Anyaga: műanyag, átmérő: 40 cm, 
Magasság: 9 cm, terhelhetőség: 120 kg 

Step-pad 2880 
Anyaga: rétegelt lemez, méret: 
70*40*18 cm 

Mászókötél 864 
Anyaga: kenderkötél+fém bilincs; hossz: 
6 m; vastagság: 32 mm 

Mászórúd 864 5 méteres, tömör fenyőfa 

Bordásfal 864 
Kétszakaszos; keményfa fokokkal; 
méret: 2750*1712*185 mm 

4. rész 
 

 
Kültéri sportjátékok  
 

Streetball palánk 576 
Anyaga: üvegszál; méret: 900x1200 
mm; erősítő betéttel, festve 

Streetball állvány 576 
Lebetonozható kivitel; benyúlás: 1,2 m; 
tüzihorganyzott 

Ugróasztal (trambulin, 
védőháló, lépcső) 

288 
Trambulin+védőháló+lépcső, 
megerősített horganyzott szerkezet, 
széles lábazat, terhelhetőség: 150 kg 

Tipróka 2304 Duplaroller, fém tengely, műanyag pedál 

Roller 2880 

Összecsukható, karbon acél csapággyal 
ellátott, TÜV minősítéssel, méretei: 
715*335*892 mm, PU 200 mm-es 
kerekek, 100 kg-os teherbírás 

Frizbi (3db/szett) 288 Műanyag, max. 0,5 kg, normál méret 

Petanque (8 db/szett) 576 
Krómozott acél, huzatban történő 
csomagolás 

5. rész 
 

 
Vízisport eszközök 
 

Vizi súlypontemelő 2880 Anyaga: polifoam, méret: 28 cm 
Úszódeszka 2880 Anyaga: polifoam, méret: 470*310 mm 

Vizi rúd összekötő csővel 
(készlet) 

2880 
Anyaga: polifoam, méret: 160*7 cm, 
vegyes színekben, minden rúdhoz egy 14 
cm-es összekötő cső tartozék. 

Pelota strandjáték (2 
db/szett, labda) 

576 Műanyag 
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Az 1,3,4,5. részben szállítandó termékeknek az alábbi szabványoknak kell megfelelniük: 

 
MSZ EN 12503-1:2013 
Sportszőnyegek. 1. rész: Tornaszőnyegek biztonsági követelményei 
 
MSZ EN 1270:2006 
Játéktéri eszközök. Kosárlabda-felszerelések. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati 
módszerek 
 
MSZ EN 13219:2009 
Tornaszerek. Ugróasztalok. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek 
 
MSZ EN 1509:2009 
Játéktéri eszközök. Tollaslabda-felszerelések. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati 
módszerek 
 
MSZ EN 913:2009 
Tornaszerek. Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 
 
MSZ EN 916:2003 
Tornaszerek. Ugrószekrény. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek 
 
CE EN 892 
Mászókötelek 
Mászórúd 
 
MSZ EN 12197:2000 
Egyensúlyozó korong 
 
MSZ EN 12196:2003 
dobbantó (felszerelés tornatermi ugrógyakorlatokhoz) 
 
MSZ EN 749:2005 
Iskolai kézilabda háló 
 
CE irányelveknek megfelelő termékek: 
Külön ki nem emelt termékek   
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A 2. RÉSZ 

 
Termék megnevezése Mennyiség (db) Műszaki leírás 
Travers boulder mászófal 
és tartozékainak 
beszerzése, beszerelése 
feladatsorral, 
kézikönyvvel, kiképzéssel 

36  
A mászófal 6 m hosszú, 2,5 m magas, 
falra szerelt (fix). 

 
 
Az ajánlattevő a mászófalakat elsősorban az iskolai pedagógiai munka eredményességének 
segítése, a mászással elérhető érzékelés,- és készségfejlesztés, az iskolai testnevelés 
színesebbé tétele érdekében szerzi be.  
Az ajánlatkérő határozott célja az eszközből részesülő iskolák részére az eszközhasználatot 
felügyelő pedagógusok kiképzése. 
 
A beszerzésen és a telepítésen (beszerelésen) túlmenően ezért követelmény az alábbi 
minimális tartalommal rendelkező kézikönyv: 
= a mászófal használata ( legalább 50 feladatot tartalmazó feladatsorral) 
= a mászófal használatára vonatkozó egészségóvó és biztonsági rendszabályok 
= a mászófalon játszható játékok és azok megtanítása 
= a mászófal terápiás célú használata 
 
A kézikönyv mellett a nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az egyes iskolák által kijelölt – 
iskolánként minimum két fő – tanár kiképzését is. A kiképzés két alkalommal – alkalmanként 
3 óra – időtartamban történik. 
 
A mászófalnak meg kell felelnie az MSZ EN 12572 szabványban írt követelményeknek. 
 
A mászófal tartozékai: 
1./ mászófogások ( poliuretán anyagból, EPS rendszerrel)   150 db 
2./ alternatív kapaszkodók túlsúlyos gyermekek számára     10 db 
3./ átbújásra is alkalmas iránymutató eszközök (poliuretán tartó)      5 db 
4./ a mászófalra vagy a mászófogásra rögzíthető feladatkijelölő eszköz   20 db 
4./ mászófogások alá helyezhető, krétával is írható és törölhető táblák   20 db 
5./ biztonsági eséstompító szivacs a mászófal teljes hosszában 
A szivacs minimum ISO 1421:3000 N szakítószilárdságú és – több szivacs esetén - az egyes 
szivacsok egymáshoz legalább 5-7cm széles tépőzárral kapcsolódnak. 
 
A mászófal anyaga tartós (vandál-biztos). Szükség esetén könnyen tisztítható. Az eszköz 
használatához nincs szükség hevederekre, kötelekre, egyéb speciális biztosító eszközre. A 
mászófogások tartós kompozit anyagból készültek, jól variálhatók, különböző szériákba 
sorolhatók.  
 
A szabványnak való megfelelést a mászófal anyagainak műbizonylatai, illetőleg a gyártó 
megfelelőségi nyilatkozata igazolja. 
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A 2. részben szállítandó termékeknek az alábbi szabványoknak kell megfelelniük: 
 
 
MSZ EN 12572-1:2007 
Mesterséges mászófalak. 1. rész: A biztosítási pontokkal ellátott ACS (mesterséges mászófal) 
biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 
 
MSZ EN 12572-3:2009 
Mesterséges mászófalak. 3. rész: A mászófalfogantyúk biztonsági követelményei és vizsgálati 
módszerei 
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SZÁLLÍTÁSI CÍMLISTA  
 

 Megye Tankerület Cím 

1) Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

2) Baranya Pécs 7621 Pécs, Színház tér 2. 

3) Békés Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

4) Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Miskolc 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. 

5) Csongrád Szeged 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. 

6) Fejér Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. 

7) Győr-Moson-
Sopron 

Győr 9024 Győr, Nádor tér 4. 

8) Hajdú-Bihar  Debrecen 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 

9) Heves Eger 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. 

10) Jász-Nagykun-
Szolnok 

Szolnok 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. 

11) Komárom-
Esztergom  

Tatabánya 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 

12) Nógrád Salgótarján 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

13) Somogy Kaposvár 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. 

14) Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. 

15) Tolna Szekszárd 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. 

16) Vas Szombathely 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 11. 

17) Veszprém Veszprém 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. 

18) Zala Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 
Ajánlatkér ő a szerződéskötéssel egyidejűleg kibocsátott megrendelőben meghatározza 
az adott teljesítési helyszínre szállítandó termékek mennyiségét. 
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II. FEJEZET 
 

Az AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE  



 

 11

Az AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILAT KOZATOK 
JEGYZÉKE  

 

 
FORMAI ELVÁRÁSOK 

 

Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Sporteszközök beszerzése a 
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan.”. Tilos felbontani 
az ajánlattételi határidő lejártáig. 

Az ajánlatot összefűzve 1 eredeti példányban, továbbá 1 pld. elektronikus formátumban, zárt 
csomagolásban kérjük benyújtani. Az ajánlatokat borítékban kell elhelyezni. A példányok 
esetleges eltérése esetén az eredeti, nyomtatott példány számít mértékadónak 

Az ajánlatban valamennyi információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni. Az 
információt nem tartalmazó oldalak számozása nem kötelező, de lehetséges; 
Az ajánlat elején -– az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékének 
megfelelő – tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

 
TARTALMI ELVÁRÁSOK 

 
Ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeltetni kell az eljárás tárgyát, az ajánlattevő adatait, 
valamint a bírálati szempont szerinti adatokat 

Tartalomjegyzék (oldalszámozott) 

Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés szerint 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint (nemleges is) 

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
részéről és a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti igazolása (adott esetben) 

KIZÁRÓ OKOK 

Ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő Kbt. 56. § 
(1), továbbá a Kbt. 56. § (2) bekezdése és a tételesen előírt kizáró okok fenn nem állására 
vonatkozó nyilatkozata 
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) 
f) és i) pontja vonatkozásában 
Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerint 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint  
Együttes adóigazolás, amennyiben a gazdasági szereplő nem szerepel a köztartozásmentes 
adózók adatbázisában 
Változásbejegyzési eljárás iratai vagy nemleges nyilatkozat 

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Elvárás: 
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P/1 Mindkét részben: bármely pénzintézetnél vezetett folyószámláján, az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napnál hosszabb sorban állás nem 
mutatkozott. 
 
„Sorban állás” vagy „sorba állítás” kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. 
pontjában meghatározott fogalmat érti. 
 
Igazolás:  
A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pont, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján valamennyi pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, a számlaszámokat is tartalmazó, 
az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor 
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
A nyilatkozat tartalma: 
- valamennyi általa a vizsgált időszakban vezetett számla száma, 
- mióta vezeti (mettől-meddig vezette) a bankszámlá(ka)t, 
- a bankszámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 30 napot 
meghaladó sorbaállítás, - ha igen, hány alkalommal. 
 
Elvárás: 
 
P/2. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti év egyszerű számtani összege 
alapján a közbeszerzés tárgyának - sportszerek adás-vételéből és/vagy szállításából, és/vagy az 
1959. évi IV. törvény (régi Ptk) szerinti szállítási szerződés teljesítéséből származó - nettó 
árbevétele nem éri el  
 
1./ az 1. rész vonatkozásában (Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték ) a nettó 50.000.000 
forintot 
2./ a  2. rész vonatkozásában (Mászófal beszerzése és beszerelése) a nettó 10.000.000 forintot. 
3./ a 3. rész vonatkozásában (Torna eszközök beszerzése) a nettó 180.000.000 forintot. 
4./ a 4. rész  vonatkozásában (Kültéri sportjátékok beszerzése) a nettó 100.000.000,-Ft-t 
5./ az 5. rész vonatkozásában (Vizes sporteszközök beszerzése) a nettó 10.000.000,-Ft-t. 
 
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, 
illetve a gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak gazdasági szereplőkre, elegendő, ha 
közülük egy felel meg a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint. 
 
Más szervezet kapacitásaira történő támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (5) bekezdésében, valamint 
az 55. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 
 
Igazolás:  
P/2 A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pont, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) és 14. § (4) bekezdés alapján az 
ajánlatkérő közbeszerzés tárgyából (sportszerek adás-vételéből és/vagy szállításból, és/vagy az 1959. évi IV. törvény szerinti 
szállítási szerződés teljesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól 
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 
állnak 

A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a P/2. 
pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az 
ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást 
megindító felhívásban meghatározott értéket.  
A később létrejött gazdasági szereplőkétől – a létrejöttétől az ajánlattétel időpontjáig tartó időszakra - megkövetelt árbevétel 
mértéke a következő: 
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1./ az 1. rész vonatkozásában (Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték ) a nettó 50.000.000 forintot 
2./ a  2. rész vonatkozásában (Mászófal beszerzése és beszerelése) a nettó 10.000.000 forintot. 
3./ a 3. rész vonatkozásában (Torna eszközök beszerzése) a nettó 180.000.000 forintot. 
4./ a 4. rész  vonatkozásában (Kültéri sportjátékok beszerzése) a nettó 100.000.000,-Ft-t 
5./ az 5. rész vonatkozásában (Vizes sporteszközök beszerzése) a nettó 10.000.000,-Ft-t. 
. 

Műszaki és szakmai alkalmasság 
Elvárás: 
M/1. Az ajánlattevő rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 
hónapban legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (1,3,4,és 5. részben sportszerek adás-
vételéből és/vagy szállításból, és/vagy az 1959. évi IV. törvény szerinti szállítási szerződés 
teljesítéséből származó) ,- a  2. részben: mászófal építéséből,beszereléséből és pedagógus 
kiképzésből  származó, átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amelynek értéke eléri vagy 
meghaladja  
 
1./ az 1. rész vonatkozásában (Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték ) a nettó 30.000.000 
forintot 
2./ a  2. rész vonatkozásában (Mászófal beszerzése és beszerelése) a nettó 4.000.000 forintot. 
3./ a 3. rész vonatkozásában (Torna eszközök beszerzése) a nettó 60.000.000 forintot. 
4./ a 4. rész  vonatkozásában (Kültéri sportjátékok beszerzése) a nettó 50.000.000,-Ft-t 
5./ az 5. rész vonatkozásában (Vizes sporteszközök beszerzése) a nettó 5.000.000,-Ft-t 
 

A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 
hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a szolgáltatás teljesítésének a 
napja, erre az időszakra esik. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 
hónapot ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával 
vizsgálja. 
 
Igazolás:  
M/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap referenciáinak ismertetését, melyhez csatolni kell legalább 
az alkalmassági kritériumra tekintettel megnevezett referencia munkáról - a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) 
bekezdése szerint - a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja esetében a szerződést kötő másik fél által 
adott igazolást, vagy a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja esetén a szerződést kötő másik fél által 
adott igazolást, vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatát. 
 
Az ajánlatba csatolni kell a referenciamunkaként előírt korábbi árubeszerzések részletes ismertetését. Az ismertetéseknek 
tartalmazniuk kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az árubeszerzés tárgyát, a teljesítés idejét (a kezdési és 
befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), az ellenszolgáltatás nettó összegét a felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított 36 hónapban, a bemutatandó referenciára vonatkozó tulajdonság pontos megjelölését, valamint nyilatkozatot 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a 
teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett 
részt. 
Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében 
csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az ismertetésben a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell 
megadni. 

Elvárás: 
M/2. Mindkét részben: az ajánlattevő által megajánlott áru leírásának és fényképének meg kell 
felelnie az ajánlati felhívás II.2.1. pontban és a műszaki leírásban meghatározott minimum 
műszaki követelményeknek. 
 
Igazolás:  
A Kbt. 55.§ (1) bek. b.)pontja és a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendő áru 
leírásának és fényképének bemutatásával, amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell. 
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Egyéb nyilatkozatok 

Ajánlattevő: aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (egyszerű 
másolati példány) 

Alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet: aláírási címpéldány vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (egyszerű másolati példány) – (adott esetben) 

Gazdasági társaságnak nem minősülő ajánlattevő esetén igazolását annak, hogy az ajánlatot 
aláíró személy kötelezettségvállalásra jogosult. 

A képviseletre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén a meghatalmazó(k) és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű meghatalmazás eredeti példányban. 
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bek. a) pontról (a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe) 
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bek. b) pontról (az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni) 
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattevők megállapodását, amelyben a közös 
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, továbbá nyilatkoznak a közbeszerzési 
eljárásban, továbbá a szerződés teljesítése során képviseletükre jogosult személy nevéről és 
elérhetőségéről, valamint a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen vállalt felelősségről 
Ajánlattevői nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre 
bocsátásról 
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III. FEJEZET 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
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1. Az ajánlatot az alábbiak figyelembevételével kell összeállítani: 
 
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki (szakmai követelmények) leírásban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
illetőleg szabadalomra, vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a ,,vagy 
egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell! 
 
A formanyomtatványok alanyaként ajánlattevő került megjelölésre. Amennyiben valamely 
nyilatkozatot az ajánlatkérői előírások szerint csatolni szükséges alvállalkozó vagy a 
gazdasági szereplőre vonatkozóan, a nyilatkozat alanyaként értelemszerűen alvállalkozó vagy 
a gazdasági szereplőre jelölendő meg. 
 
A dokumentumokat, táblázatokat ajánlatkérési dokumentáció előírásainak megfelelően, 
pontosan ki kell tölteni, illetve elkészíteni, dátummal és aláírással ellátni, minden 
pénzösszeget, amely benne előfordul, Magyar Forintban (HUF) kell megadni, egész forintra 
kerekítve.  
 
2. Kiegészítő tájékoztatás (Ajánlattevői kérdések) 
 
Kapcsolattartás formai előírásai 
 
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki 
érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozattétel - ha e 
törvényből más nem következik – írásban, fax útján történik. Amennyiben az Ajánlatkérő 
által a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális 
méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem 
lehetséges Ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó 
dokumentumokat (A postai kézbesítés késedelméből eredő kockázatok ajánlattevőt terhelik) 
és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhelyén, a 
felhívásban megjelölt címen.  
 
Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket, a kérdés feltételére irányadó határidő 
lejártásig szerkeszthető MS Word formátumban elektronikusan is szíveskedjenek továbbítani 
az info@movui.hu és a drmikata@gmail.com e-mail címre, az elektronikus levél tárgyában 
feltüntetve az eljárás megnevezését. 
 
A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos levelezésnél Ajánlatkérő a dokumentáció átvételi 
elismervényén megadott nevet és faxszámot veszi figyelembe. 
 
Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által adott válaszok esetén, 
az elektronikus (szerkeszthető) formátum és a nyomtatott formátum esetleges eltérésekor a 
nyomtatott formátumot kell figyelembe venni. 
 
Kérdések feltétele 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 
megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a 
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dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 
kérhet az ajánlatkérőtől. 
 
Az Ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) 
írásban kell benyújtaniuk (személyesen vagy fax útján) az ajánlati felhívásban megadott 
helyen, vagy faxszámon. Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra megküldött kérdést 
Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az Ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések 
idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz.  
 
Válasz megadása 
 
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. 
 
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző negyedik 
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 - ilyenkor is élhet a Kbt. 
45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével. 
 
Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt, 
kérdéseiket lehetőleg az ajánlatkérő számára a Kbt.-ben előírt válaszadási határidőkre 
tekintettel tegyék fel. 
 
Ajánlatkérő a határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti azon 
gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél írásban jelezték.  
 
Azokat a gazdasági szereplőket, akik a határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, 
illetve vettek át dokumentációt (kiegészítő iratokat), a dokumentáció (kiegészítő iratok) 
átadásával egyidejűleg fognak erről a körülményről írásban tájékoztatást kapni. 
 
Ajánlati felhívás és a Dokumentáción belüli ellentmondások kezelése  
 
Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás formájában közli, amennyiben észleli, hogy a 
dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, 
információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az 
eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytől. A dokumentáció semmisnek nyilvánított 
eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem 
alkalmazandó. 
 
Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő 
információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem 
menti fel az Ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, 
kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak.  
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3. Ajánlattevői elérhetőségek megadása 
 
Az ajánlatkérő valamennyi értesítést a bontást követően a felolvasólapon megadott fax, illetve 
e-mail címre küld meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a hiánypótlást és az 
összegezést e-mail formájában továbbítja az ajánlattevők részére.  
 
Az Ajánlattevő felelőssége, hogy a felolvasólapon megadott fax számon, illetve e-mail címen 
elérhető legyen. 
 
4. Alvállalkozó 
 
4.1 A Kbt. 4. § 2. pontja szerint alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely, vagy 
aki 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- szállítót, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. 
 

4.2 A Kbt. 26. § bekezdése szerint: „Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés 
teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a 
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági 
szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenértékéből.” 
 
5. Közös ajánlattevők 
 
5.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közös 
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy 
részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
5..2. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
5.3. Az értesítés, a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és 
indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, 
tájékoztatását, illetve felhívását az 5.1. pont szerinti képviselőnek küldi meg. 
5.4. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. 
5.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi 
határidő lejárta után változás nem következhet be. 
5.6. Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, 
nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött 
ajánlattételi felhívást. 
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6. Kizáró okok igazolásai  
 
6.1. A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 2-3.§ és 5-6.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) 
bekezdésének hatálya alá. 
 
6.2. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban 
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 4.§ és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének 
hatálya alá.  
 
6.3. Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles. 
 
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-6. §-aiban illetve a Közbeszerzési 
Hatóság a Kormányrendelet 13.§-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat 
maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból. 
 
Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén, 
az ajánlathoz, csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
Ennek körében az alábbi nyilatkozatokat, igazolásokat kell benyújtani: 
 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő 

Kizáró ok Igazolás módja 

Kbt. 56. § (1) a) Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Kbt. 56. § (1) b) Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Amennyiben nem minősül cégnek, vagy más hatóság is jogosult a 

tevékenység felfüggesztésére, közjegyző, vagy gazdasági, illetve 

szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal igazolandó. 

Kbt. 56. § (1) c) Magánszemély esetén – hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

Cég esetén – Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Nem cég esetén - közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 

által hitelesített nyilatkozattal igazolandó. 

Kbt. 56. § (1) d) Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Kbt. 56. § (1) e) Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban nem szerepel, illetékes adó- és vámhivatal igazolásával, 

vagy együttes adóigazolással igazolandó. 

Kbt. 56. § (1) f) Közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozattal igazolandó. 
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Kbt. 56. § (1) g) Ajánlatkérő ellenőrzi 

Kbt. 56. § (1) h) Kizárólag természetes személy esetén – hatósági erkölcsi 

bizonyítvánnyal. 

Kbt. 56. § (1) i) Közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozattal igazolandó. 

Kbt. 56. § (1) j) Nem szükséges igazolni. 

Kbt. 56. § (1) k) 

–ka) 

Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Kbt. 56. § (1) k) 

–kb) 

Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Kbt. 56. § (1) k) 

–kc) 

Saját nyilatkozattal (nyilatkozat-minta szerint) 

Kbt. 56. § (2) Saját nyilatkozattal (nyilatkozat-minta szerint) 
 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő 

Kizáró ok Igazolás módja 

Kbt. 56. § (1) a)  

Illetékes bíróság, vagy hatóságok nyilvántartásának kivonata (hatósági 

erkölcsi bizonyítvány) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági 

igazolás. 

Ha ilyet nem bocsátanak ki, vagy nem terjednek ki teljes körűen a kizáró 

okokra, akkor eskü alatt tett nyilatkozattal, vagy illetékes bíróság, 

hatóság, kamara, vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 

hitelesített nyilatkozattal igazolandó. 

Kbt. 56. § (1) b) 

Kbt. 56. § (1) c) 

Kbt. 56. § (1) d) 

Kbt. 56. § (1) e) Letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása.  

Ha ilyet nem bocsátanak ki, vagy nem terjednek ki teljes körűen a kizáró 

okokra, akkor eskü alatt tett nyilatkozattal, vagy illetékes bíróság, 

hatóság, kamara, vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 

hitelesített nyilatkozattal igazolandó. 

Magyarországi köztartozással kapcsolatban Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban nem szerepel, illetékes adó- és vámhivatal igazolásával, 

vagy együttes adóigazolással igazolandó. 

Kbt. 56. § (1) f) Illetékes bíróság, vagy hatóságok nyilvántartásának kivonata (hatósági 

erkölcsi bizonyítvány) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági 

igazolás. 

Ha ilyet nem bocsátanak ki, vagy nem terjednek ki teljes körűen a kizáró 

okokra, akkor eskü alatt tett nyilatkozattal, vagy illetékes bíróság, 
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hatóság, kamara, vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 

hitelesített nyilatkozattal igazolandó. 

Kbt. 56. § (1) g) Ajánlatkérő ellenőrzi 

Kbt. 56. § (1) h) Illetékes bíróság, vagy hatóságok nyilvántartásának kivonata (hatósági 

erkölcsi bizonyítvány) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági 

igazolás. 

Ha ilyet nem bocsátanak ki, vagy nem terjednek ki teljes körűen a kizáró 

okokra, akkor eskü alatt tett nyilatkozattal, vagy illetékes bíróság, 

hatóság, kamara, vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 

hitelesített nyilatkozattal igazolandó. 

Kbt. 56. § (1) i) 

Kbt. 56. § (1) j) Nem szükséges igazolni. 

Kbt. 56. § (1) k) 

–ka) 

Érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolás. 

Kbt. 56. § (1) k) 

–kb) 

Nem magyarországi adóilletőségű gazdasági szereplő eskü alatt tett 

nyilatkozatával, vagy illetékes bíróság, hatóság, kamara, vagy szakmai 

szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatával 

igazolandó. 

Kbt. 56. § (1) k) 

–kc) 

Saját nyilatkozattal (nyilatkozat-minta szerint) 

Kbt. 56. § (2) Saját nyilatkozattal (nyilatkozat-minta szerint) 
 
 
7. A gazdasági szereplők szerződés teljesítésére való alkalmassága 
 
7.1. Az ajánlattételi felhívásban 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 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. 
 
7.2. Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a 6.1. pont 
szerint 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 

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 
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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. 

 
8. Hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől 
 
8.1. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és 
kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen ajánlattételi felhívás, a 
dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 4.2. pont nem 
megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő 
közös ajánlattevőnek minősíthető. 
 
8.2. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 
nyújtására megjelölt határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat is, 
amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.(önkéntes hiánypótlás) 
 
8.3. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

 
8.4. A 8.3. b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az 
ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek 
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők 
közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. Ennek keretében átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a szakmai ajánlat 
részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, 
kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak 
értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott 
költségvetés tekintetében a 68. § nem alkalmazható. 
 
8.5. Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 
 
9. Az értékelési szempont mindkét részben: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
Az Ajánlati árat Magyar Forintban (HUF) kell az előírt helyeken rögzíteni számjegyekkel.  
 
Az Ajánlattevőnek az értékelési szempontra részenként egyetlen egész számadattal, nettó 
módon megadva kell ajánlatot tenniük. 
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Az árazott költségvetésben, a különböző tételekre megajánlott ajánlati árnak minden, a termék 
adásvételével és leszállításával kapcsolatos költségre fedezetet kell nyújtania. 
 
A nyertes Ajánlattevő, az árazott költségvetésben megjelölt árak tekintetében semmilyen 
jogcímen, semmilyen összeget nem számíthat fel a szerződés teljesítése során.  
 
A részenként nyertes ajánlattevő az, akinek az ajánlati ára a legalacsonyabb. 
 
 
10. Egyéb információ 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 28. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
b) más ajánlattevő, alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 

igazolhatja [Kbt. 55. § (5) bekezdés]. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlatban – a dokumentációban átadott 
nyilatkozatmintákon túlmenően – csatolni kell az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb 
okiratokat és nyilatkozatokat is. 
 
Projekt-társaság létrehozására nincs lehetőség sem közös ajánlattevők, sem önálló 
ajánlattevők esetében. 
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IV. FEJEZET 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 

(Ajánlat részeként csatolandó nyomtatványok, nyilatkozatok) 
 
-
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FELOLVASÓLAP 
(Kérjük az ajánlati anyag első oldalára helyezni) 

…... RÉSZ 

A RÉSZ CÍME: …………………….. 
 

ELJÁRÁS TÁRGYA: „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 
azonosítószámú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 
alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint 
szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében.”   

 
AJÁNLATTEV Ő NEVE: 
 
AJÁNLATTEV Ő SZÉKHELYE: 
 
ELÉRHET ŐSÉG (TEL/FAX, E-MAIL): 
 
 
Az ajánlat számszerűsíthető bírálati szempont szerinti tartalmi elemei: 
 
 

Értékelési szempont Ajánlat  

Ajánlati ár  összesen nettó: ……………..……. Ft 

Áfa: ………………… Ft 

bruttó: …………………. Ft 

 
 
Kijelentem, hogy az ajánlati ár tartalmazza az adásvételi szerződés szerinti áruk teljes 
vételárát és a szállítás költségét, valamint minden, a szerződés aláírásának időpontjában 
érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló költséget. 
 
Tudomásul veszem, hogy a szerződés aláírását követően a mennyiségek és egységárak alapján 
számított ajánlati árak rögzítettek, a továbbiakban nem változtathatók.  
 
 
Kelt:…………………, 2015…………………. hó ………. nap 

 
 
 

  (név) 
  (cégnév) 
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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 Oldalszám 
FELOLVASÓLAP   
TARTALOMJEGYZÉK   

KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA  
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 
a Kbt. 56. § (1) f) és i) pontja vonatkozásában 

 

Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja alapján   
Együttes adóigazolás (adott esetben)  
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról  
Változásbejegyzési eljárás iratai (adott esetben)  
Ajánlattevői nyilatkozat részenként a Kbt. 55. § (5) bekezdése 
vonatkozásában 

 

Nyilatkozat részenként a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján (adott esetben)  
Nyilatkozat részenként a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről és a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti 
igazolása (adott esetben) 

 

Közös ajánlattevők megállapodása részenként (adott esetben)  

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG  
Bankszámlát vezető pénzintézet igazolásai  
Nyilatkozat közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről részenként  
 
MŰSZAKI , ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG  
Az elmúlt három év legjelentősebb szállításainak ismertetése részenként  
Referenciaigazolások, nyilatkozatok részenként  
A megajánlott áruk leírása és fényképe részenként, az ajánlati felhívásban és 
műszaki leírásban foglalt minimumkövetelményeknek való megfelelés 
igazolásával 

 

A megajánlott áruk műszaki leírásban közölt vonatkozó szabványnak való 
megfelelése hitelt érdemlő igazolása részenként 

 

 
EGYÉB NYILATKOZATOK , DOKUMENTUMOK  
Aláírási címpéldány(ok)  
Meghatalmazás (adott esetben)  
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3)-(5) bekezdéséről részenként  
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára részenként  
Nyilatkozat előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról  
Gazdasági társaságnak nem minősülő ajánlattevő esetén igazolását annak, 
hogy az ajánlatot aláíró személy kötelezettségvállalásra jogosult (adott 
esetben) 

 

Idegen nyelvű irat csatolása esetén magyar nyelvű, ajánlattevő által készített 
szó szerinti fordítást, és a fordítás hitelességéért való felelősségvállalást 
tartalmazó cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatot kell mellékelni 
(magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújthatóak be az ajánlatok). Az 
idegen nyelvű iratok fordítását közvetlenül azon irat mellé kérjük lefűzni, 
amelyről készült (adott esetben) 
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ADÁSVÉTELI SZERZ ŐDÉS TERVEZET RÉSZENKÉNT   
SZAKMAI AJÁNLAT (ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS RÉSZEKÉNT )  
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K IZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA  
KÖZJEGYZŐ VAGY GAZDASÁGI , ILLETVE SZAKMAI KAMARA ÁLTAL HITELESÍTETT 

NYILATKOZAT A KBT. 56. § (1) F) ÉS I) PONTJA VONATKOZÁSÁBAN  
 

NYILATKOZAT A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS KC) PONTJA TEKINTETÉBEN   
NYILATKOZAT A KBT. 56. § (2) BEKEZDÉS ALAPJÁN   
EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS (ADOTT ESETBEN)  
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL   
VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS IRATAI (ADOTT ESETBEN)  
AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT RÉSZENKÉNT A KBT. 55. § (5) BEKEZDÉSE 

VONATKOZÁSÁBAN  
 

NYILATKOZAT A KBT. 58. § (3) BEKEZDÉS ALAPJÁN RÉSZENKÉNT   
NYILATKOZAT A KBT. 55. § (5) BEKEZDÉS SZERINTI KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL ÉS A KBT. 55.§ (5) BEKEZDÉSE SZERINTI IGAZOLÁSA 

(ADOTT ESETBEN) RÉSZENKÉNT 

 

KÖZÖS AJÁNLATTEV ŐK MEGÁLLAPODÁSA (ADOTT ESETBEN) RÉSZENKÉNT  
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁHOZ 
(közjegyzői vagy kamarai hitelesítéssel) 

 
Alulírott‚ … mint a(z) … (név, székhely) ajánlattevő képviseletében a 310/2011 (XII. 23.) 
Korm. rendelet 12. § alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 
ajánlattevő szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdéseiben 
foglalt kizáró okok.  
 
Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdései: 
 
56. § 
(1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
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; 
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; 
 
Jelen nyilatkozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ajánlatkérő által 
megindított „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú, 
„Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős 
közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az 
iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében.” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
 
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT  
A KR. SZERINT A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS KC) PONTJA TEKINTETÉBEN 1 

 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés  

k) pont kc) alpontja tekintetében 2  
 

1. Alulírott ………………..……………… (képviseli: 
………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő3 nyilatkozom, 
hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és 
amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rd) pontja4 szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető az alábbiak szerint: 

 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos 
állandó lakóhelye 

  

  

  

  

  

 
2. Alulírott ………………..……………… (képviseli: 

………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő5 
nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek. 

 
Kelt: 
 

                                                 
1 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni. 
2 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.  
3 Nem kívánt rész törlendő! 
4 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 

r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

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

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet vezető tisztségviselője; 

 
5 Nem kívánt rész törlendő! 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT A KBT. 56. § (2) BEKEZDÉS ALAPJÁN  

 
Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre 
jogosult képviselője a „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 
azonosítószámú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 
alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint 
szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében.” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem 
alapján kijelentem, hogy a társaság nem tartozik 
 

� A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § j) pontja tekintetében nyilatkozunk a 
Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan arról, hogy van olyan jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten 
vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük meg: 

 
Név:  
Székhely (cím):  

 
Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában 
a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 
vagy 

 
� Nem releváns ajánlattevő tekintetében. 

 

 
 
 
 
Kelt:…………………, 2015……………. hó ………. nap 

 
 
 
 

  (név) 
  (cégnév) 
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NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL  

 
Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre 
jogosult képviselője a „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 
azonosítószámú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 
alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint 
szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében.” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem 
alapján kijelentem, hogy a cégnek van/nincs6 változásbejegyzési eljárása folyamatban. 
 
 
Kelt:…………………, 2015……………. hó ………. nap 

 
 
 
 

  (név) 
  (cégnév) 
 
 
 

                                                 
6 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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NYILATKOZAT A KBT. 58. § (3) BEKEZDÉS ALAPJÁN  

… RÉSZ 
 

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre 
jogosult képviselője a „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 
azonosítószámú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 
alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint 
szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében.” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem 
alapján kijelentem, hogy a szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 56. § szerinti 
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasságom 
igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 56. § szerinti és a tételesen előírt 
kizáró okok hatálya alá.  
 
 
Kelt:…………………, 2015……………. hó ………. nap 

 
 
 
 

  (név) 
  (cégnév) 
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NYILATKOZAT  
az Ajánlattevő7 által a Kbt. 55.§ (5) bekezdés alapján 

… RÉSZ 
Közbeszerzési eljárás megnevezése: 
„Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú, „Komplex 
intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása 
az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi 
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán 
kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében.” 
 
Ajánlattevő megnevezése:  
Ajánlattevő címe:  
 
1.) Alulírott …………….., mint a(z)  ……………… .. (ajánlattevő megnevezése) 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
………………….. (cég) mint ajánlattevő, az alkalmassági minimum követelményeknek való 
megfelelés igazolása érdekében a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrásaira is 
támaszkodik, az alábbiak szerint: 
2.)  
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve8:  
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet címe:  
 
Azon alkalmassági követelmény (követelmények) pontos meghatározása, melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik: 
 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételének módja9: 
- Kbt. 55. § (6) bekezdés a); 
- Kbt. 55. § (6) bekezdés b); 
- Kbt. 55. § (6) bekezdés c). 
 
………………,  2015. ……………… hó …... nap 
 ……................................................................ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség- 
vállalásra jogosult/jogosultak részéről) 

 
2.) Alulírott ………………….. mint a(z) …………………………….. (ajánlattevő cég 
megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 
nyilatkozom, hogy a ………………………………… (cég) mint ajánlattevő a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági igazolása érdekében kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetre nem támaszkodik. 
 
……………., 2015. ……….. hó   nap 
 ……................................................................ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak részéről) 

                                                 
7 Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek csatolnia kell 
8 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. 
9 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEV Ő GAZDASÁGI SZEREPLŐ 

NYILATKOZATA  
A KBT. 55. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN  

(adott esetben) 
… RÉSZ 

 
 

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) 
…………………………………….…(alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a „Sporteszközök beszerzése a 
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú, „Komplex intézményi mozgásprogramok 
és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, 
többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című 
kiemelt projekt keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) …………………………… 
(Ajánlattevő) 
 
- alkalmassága igazolásához a következő erőforrás(oka)t bocsátom rendelkezésre: 
 
………………………………………….. 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomban megjelölt, a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrás(ok) rendelkezésre áll(nak) majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
 
Kelt:…………………, 2015…………………. hó ………. nap 

 
 

  (név) 
  (cégnév) 

alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő aláírása 



 

36 
 

 

Közös Ajánlattevők megállapodása10 
(minta) 

… RÉSZ 
 

 
Alulírott cégnév: _____________________________ székhely és cégnév 
________________________ székhely ___________________ cégjegyzésre jogosult 
képviselői kijelentjük, hogy a „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 
azonosítószámú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 
alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint 
szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében.” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban közösen teszünk ajánlatot. 
 
Kijelentjük továbbá, hogy a közös Ajánlattevők kizárólagos képviseletére és az ajánlattevők 
nevében hatályos jognyilatkozat tételére a közbeszerzési eljárásban és a szerződés 
teljesítése során az alábbi személy jogosult: 
 

név ____________________, cím ________________________, telefon 

___________________, mobilszám _______________ e-mail __________________ 

jogosult. 

 

Kijelentjük, hogy a közös Ajánlattevők képviseletére és hatályos jognyilatkozat tételére, 
valamint a Kbt. 130. § vonatkozásában a számla benyújtására jogosult a szerződés teljesítése 
során: 
 

név ____________________, cím ________________________, telefon 

___________________, mobilszám _______________ e*mail __________________ 

jogosult. 

 

Az egyes ajánlattevők által vállalt teljesítés tárgya, aránya és együttműködés módja a 
szerződés teljesítése során: 
 
Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalunk.  

 
Kelt:…………………, 2015…………………. hó ………. nap 

 
 

(név)  (név) 
(cégnév)  (cégnév) 

 
  
                                                 
10 Közös Ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírandó! 
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GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG  

P1./ PÉNZINTÉZETI  IGAZOLÁSOK  

P2./NYILATKOZAT KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI ÁRBEVÉTELÉR ŐL (RÉSZENKÉNT) 



 

38 
 

 
NYILATKOZAT  

 
A KR. 14. § (1) BEKEZDÉS C) PONTJA TEKINTETÉBEN  

…….. RÉSZ 
 

„Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosítószámú, „Komplex 
intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása 

az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi 
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán 

kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében.”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet11, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kr.14.§ 
(1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az előző három 
lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyának nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult: 
 
 

Év 

Közbeszerzés tárgya szerinti 
(sportszerek adás-vétele és/vagy 

szállítása, és/vagy az 1959. évi IV. 
törvény szerinti szállítása) 

nettó árbevétel (Ft) 
2012. év  
2013. év  
2014. év  
3 év egyszerű számtani 
összege: 

 

 
 
 
Kelt: 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
11 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon Ajánlattevőknek, közös ajánlattevőnek,, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
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MŰSZAKI , ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG  
M.1./ AZ ELMÚLT HÁROM ÉV LEGJELENT ŐSEBB MUNKÁINAK ISMERTETÉSE  
REFERENCIANYILATKOZAT VAGY REFERENCIAIGAZOLÁSOK  

 

M2./ MEGAJÁNLOTT  ÁRUK  LEÍRÁSA  ÉS FÉNYKÉPEI  
M3./ MEGAJÁNLOTT  ÁRUK  VONATKOZÓ  SZABVÁNYOKNAK  

VALÓ  MEGFELEL ŐSÉGE IGAZOLÁSA 
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NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁNAK MEGFELEL Ő 
REFERENCIÁKRÓL 

….. RÉSZ 
 
Alulírott ……………………….. mint a ………………………………….. (név, székhely) 
ajánlattevő jelen  közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy a „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 
azonosítószámú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 
alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint 
szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében.”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban referenciaként cégünk alábbi munkáit jelölöm meg:12 
 
 

 Alkalmassági 
feltétel 

megnevezése∗ 

Teljesítés ideje 
kezdési és 
befejezési 
határidő 

megjelölésével 
(év, hónap) 

Szerződést kötő másik fél 
megnevezése, 

kapcsolattartó neve, 
elérhetősége, a szállítás 
tárgya, a feladat rövid 

leírása, paraméterei (az 
alkalmasság megítéléséhez 

szükséges adatok 
feltüntetésével) 

Ellenszolgáltatás 
nettó összege 

(Ft) 

A teljesítés az 
előírásoknak és 
a szerződésnek 

megfelelően 
történt 

(igen/nem) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 
Kelt:…………………, 2015…………………. hó ………. nap 

 
 

  (név) 
  (cégnév) 

 

                                                 
12 A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év 
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével. A nyilatkozatnak vagy az igazolásnak tartalmaznia kell azokat 
az adatokat, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, így különösen: a teljesítés 
ideje, a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A táblázat szükség szerint bővíthető. 
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EGYÉB NYILATKOZATOK , DOKUMENTUMOK  
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY (OK) / ÜGYVÉD ÁLTAL ELLENJEGYZETT ALÁÍRÁS -MINTA  
MEGHATALMAZÁS (ADOTT ESETBEN)  
NYILATKOZAT A KBT. 60. § (3)-(5) BEKEZDÉSÉRŐL RÉSZENKÉNT  
NYILATKOZAT A KBT. 40. § (1) BEKEZDÉS A)-B) PONTJÁRA RÉSZENKÉNT  
NYILATKOZAT ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉKRÓL   



 

 

Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése alapján 
….. RÉSZ 

 
 
Alulírott …………………………………….., mint a(z) 
……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem 
tudatában  
 
 

k i j e l e n t e m , 
 
 
hogy a „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 
azonosítószámú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú 
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők 
bevonásával” című kiemelt projekt keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásában és a dokumentációban meghatározott feltételeket 
megismertem és elfogadom, az általam képviselt vállalkozás kész a szerződés 
megkötésére és teljesítésére a felolvasólapon meghatározott összegű vételár fejében. 
 
Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- 
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
3-5. §-ai szerinti minősítése: 
 
 
mikro vállalkozás     kisvállalkozás  középvállalkozás   egyéb  
 
 
Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat 
tartalmaznak. 
 
 
Kelt:…………………, 2015…………………. hó ………. nap 

 
 
 
 
 

  (név) 
  (cégnév) 
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Nyilatkozat a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a)-b) pont alapján 
……. RÉSZ 

 
Alulírott ……………………………………….., mint a 
…………………………………….… (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője 
kijelentem, hogy a „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 
azonosítószámú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú 
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők 
bevonásával” című kiemelt projekt keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződés teljesítése érdekében  
 

a) az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés következő részének 
(részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót1:  
 
A teljesített szolgáltatás(ok) megnevezése: 
 

b) az általam képviselt Vállalkozás a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t 
kívánja igénybe venni: 

 
Teljes név: 
Székhelye/címe: 
Adószám: 
Teljesített szolgáltatás: 
A szerződés teljesítésében való részvétel százalékos aránya: 

 
c) az általam képviselt Vállalkozás részére a következő gazdasági szereplő vesz 

részt az alkalmasság igazolásában:2 
Teljes név:   
Székhelye/címe:   
Alkalmassági minimum követelmény (ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölése): 
vagy: 

 
d)  a szerződés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt, az alkalmasság 

igazolásához más gazdasági szereplőt nem veszek igénybe. 
 
Kelt:…………………, 2015…………………. hó ………. nap 

 
  (név) 
  (cégnév) 

  

                                                 
1 Ha a feltüntetett szolgáltatás az alkalmasság igazolásával összefügg, úgy a c) pontot is ki kell tölteni. 
2 Az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt gazdasági szereplő által végzendő tevékenységet 
kérjük feltüntetni az a) vagy b) pontban 
 



 

 

NYILATKOZAT 
ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓAN 
 
 
 

Alulírott ……………. mint a(z) …………………….. (székhely: 
……………………….) ajánlattevő, a „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-
14/1-2014-0001 azonosítószámú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és 
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, 
többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és 
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők 
bevonásával” című kiemelt projekt keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásában 
nyilatkozattételre jogosult képviselője,  
 

nyilatkozom, 
 

 
hogy nyertességem esetén, amennyiben 10%-ot meghaladó mértékben előlegfizetést 
kezdeményezek, az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előlegszámla 
benyújtásával egy időben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom. 
 

 
 
 

 
Kelt:…………………, 2015…………………. hó ………. nap 

 
 
 
 
 

  (név) 
  (cégnév) 
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V. FEJEZET 
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 (TERVEZET ) 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
(…) RÉSZ 

A RÉSZ CÍME: ……….. 
(TERVEZET) 

 
 
amely létrejött egyrészről 
Név: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 
adószáma: 15799658-2-41,  
képviselője: Hanesz József elnök 
Bankszámlaszám: 10032000-00285128-00000000 
- továbbiakban „Vevő“ 
 
másrészről 
a neve vagy megnevezése: * nyertes ajánlattevő adatai 
cím, székhely: * nyertes ajánlattevő adatai 
adószám: * nyertes ajánlattevő adatai 
bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): * nyertes ajánlattevő adatai 
számlavezető pénzintézet neve: * nyertes ajánlattevő adatai 
képviseletében eljáró személy neve vagy megnevezése: * nyertes ajánlattevő adatai 
képviselő eljáró személy elérhetősége: * nyertes ajánlattevő adatai 
nyilvántartó cégbíróság neve: * nyertes ajánlattevő adatai 
cégjegyzékszám: * nyertes ajánlattevő adatai 
mint Eladó, 
- továbbiakban „Eladó” - 
 
(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) 
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 
Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
„Kbt.”) alapján a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001  azonosítószámú, „Komplex intézményi 

mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú 
intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 

megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt (továbbiakban: Projekt) 
keretében „        rész.              beszerzése” tárgyában a ____________________ számon 2015. 
__________-án megjelent, Kbt. Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le 
(továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”). 
 
Eladó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Vevő 
Eladó ajánlatát fogadta el a(z) ___ rész vonatkozásában nyertes ajánlatként a Felek jelen 
szerződést kötik egymással. 
 
Felek a szerződést az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat tartalmának 
megfelelően kötik meg. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállaltak elvégzésére megfelelő 
szakértelemmel rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása szerinti, magas szintű elvégzését, a 
jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. 
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A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vevő közbeszerzési ajánlata, a közbeszerzési 
dokumentáció, és az ajánlattételi felhívás. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése 
ellentmondásban volna a közbeszerzési dokumentumok tartalmával, akkor a felek a közbeszerzési 
dokumentumok elsődlegessége alapján járnak el, azaz a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
feltételeket tartják érvényesnek a jelen szerződés részleges érvénytelensége mellett. 
 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
A szerződés tárgya a Vevő által az Ajánlati Dokumentációjában meghatározott és jelen szerződés 
1. számú mellékletében részletezett és specifikált termékek szállítása. Vevő rögzíti, hogy az Eladó 
feladata és költsége a Termékek leszállítása a mellékletben részletezett feladat ellátási helyre, azzal, 
hogy az egyes helyszínekre kiszállítandó Termékek eloszlásáról és darabszámáról, és szállítási 
időpontjáról a Vevő köteles Eladó részére a jelen szerződés megkötésétől számított 10 napon 
belül pontos írásbeli utasítást adni. 
 
 

III. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA 
 

1. A teljesítés határideje: Az Eladó az Eseti Megrendelések kézhezvételét követő 45 napon belül 
köteles szállítani. A teljesítés végső határideje: 2015. szeptember 30.  
 
 
2. Eladó a szállítás napja előtt 3 munkanappal köteles írásos értesítést küldeni a Vevő 
kapcsolattartója részére a szállítás pontos időpontjának megjelölésével. 
 
3. A Szerződés tárgyát képező termékek átadására, átadás-átvételi eljárás lefolytatására munkaidőn 
belül: H-CS: 8.00-16.30, P: 8.00-14.00, (szállítólevelek, minőségi tanúsítványok, kezelési útmutató, 
stb. átadása) van lehetőség. 
 
 

IV. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS MÓDJA 
 
1. Teljesítés helye: 
 
Az Eladó köteles a szerződés tárgyát képező termékeket a szerződésben foglalt határidőig a Vevő 
által az 1. számú mellékletben meghatározott helyszínre szállítani munkaidőn belül (H-CS: 8.00-
16.30, P: 8.00-14.00), Vevő képviselője pedig köteles a leszállított árut átvenni. A Vevő 
képviselője az 1. számú mellékletben kerül rögzítésre a Vevő által, név vagy munkakör szerint. 
Felek rögzítik, hogy az adott szállítási helyszín vonatkozásában megjelölt kapcsolattartója az 
átvételi folyamat során Vevő képviseletében jár el. 
 
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1. számú mellékletben meghatározott helyszínekre 
történő szállítás esetében adott településen belüli helyszín módosul,- úgy a szerződés tárgyát 
képező termékeket a módosított helyszínre köteles leszállítani. Eladó a településen belüli 
módosuló szállítási címekkel kapcsolatban kifogással nem élhet és plusz költséget nem számít fel. 
 
2. Teljesítés módja: 
 
2.2. Eladó köteles az árut az eseti megrendelésben meghatározott mennyiségben leszállítani és 
átadni, a Vevő vagy igazolt képviselője pedig köteles a megadott időpontban az átadás helyén 



 

 48 

tartózkodni és a szerződésszerűen leszállított árut átvenni. A szállítás időpontjáról a határnapot 
megelőző munkanapon 12 óráig az Eladó értesíti a Vevőt. 
 
2.3. A csomagok Eladótól történő átvétele Vevő vagy helyszíni képviselőjének a feladata. A 
csomagoláson észlelhető sérülések és csomag (doboz, láda) hiányok esetén jogosult Vevő 
kárigényt bejelenteni az Eladó felé.  
 
2.4. Eladó szavatolja, hogy az általa szállított termékek mindenben megfelelnek az irányadó 
jogszabályok és kötelező szabványok előírásainak. Az átvételkor Eladó köteles a termékekhez 
kapcsolódó dokumentumokat (minőségi tanúsítványok, kezelési útmutató, garancia levél stb.) is 
hiánytalanul átadni. 
 
2.5.. Eladó köteles a Vevő részére a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek 
megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas, termék azonosítására alkalmas jelzéssel (pl. 
vonalkód kódszámmal) ellátott terméket szállítani. 
 
2.6. Vevő az adott szállítási helyszín vonatkozásában megadott kapcsolattartója az átveendő árut 
az Eladó megbízottjától veszi át mennyiségileg. Amennyiben Eladó megbízottja nincs jelen az 
átadáskor, akkor a Vevő az átvételről egyoldalú jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzítettekre 
vonatkozóan Eladó minden anyagi és jogi következményt vállal.  
 
2.7. A Vevő a mennyiségi és minőségi ellenőrzést köteles a leszállítást követő 5 munkanapon 
belül elvégezni, melynek eredményéről Eladót írásban értesíti. A minőségi ellenőrzés jelen 
szerződés esetén a sértetlenség ellenőrzését jelenti. A megállapított hiányokat, téves szállítást 
Eladó az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 48 órán belül utánszállítással, vagy cserével 
tartozik saját költségére orvosolni. 
 
2.8. Ha a Vevő vagy a Vevő adott szállítási helyszínen eljáró képviselője hibát észlel, köteles 
kifogását az Eladó képviselőjével azonnal közölni. Az észlelt hiányosságokról a felek 
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel. A Vevő szavatossági kifogásait és kötbérigényét e 
jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti. 
 
2.9. A termékek, illetve az azokat tartalmazó csomagok elvesztéséből vagy rongálódásából eredő 
kárveszély az átvételi jegyzőkönyv Vevő részéről történő kiállításáig Eladót terheli. 
 
2.10. A szerződés akkor tekinthető teljes mértékben teljesítettnek, ha a Vevőnek a megvalósított, 
a jelen szerződés II. pontjában meghatározott termék(ek)ről az Eladó benyújt minden olyan 
dokumentációt, amelyre a Vevőnek a pályázat elszámolásához szüksége van, és amelyek alapján a 
Vevő a támogatást nyújtó szerv felé a jelen szerződés teljesítését hitelt érdemlően igazolni tudja, 
ezen dokumentációk átadása a számla teljesítéséhez szükséges teljesítési igazolások alapja. 
 
 

V. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 
 
Vevő a II. pontban meghatározott termékek leszállításáért Eladónak a nyertes ajánlatának 
megfelelően összességében nettó……………. ….,- Ft +Áfa (azaz nettó …………. forint + 
Áfa) összegű vételárat köteles fizetni az árazott költségvetésben meghatározottnak megfelelően. 
A szerződéses ár magában foglalja a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi 
költséget, beleértve a termékek teljesítési helyre történő szállításának költségeit is. A szerződéses 
ár a szerződés időtartama alatt semmilyen jogcímen nem emelhető. 
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VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
1. A beszerzés a a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001  azonosítószámú, „Komplex intézményi 
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú 

intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében valósul meg. A 
projekt azonosítója: TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001. A fizetés módja a TÁMOP program 
szabályai szerint szállítói finanszírozás. A támogatás mértéke 100%. 
 
2. Számlázás: 
 
2.1. Eladó az eseti megrendelésben meghatározott termékek kifogás nélküli átvételét követően 
jogosult számlát kiállítani. Vevő teljesítésnek a megrendelt termékek hiánymentes leszállítását és 
átvételét tekinti. 
 
2.2. Előleg:  
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdései és a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a 
Eladó előleg kifizetését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának 
megfelelő mértékű összeg lehet. 
Az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. §-ban foglaltak szerint 
kerül sor. 
Az Eladó köteles az előleget a Projekt megvalósítására felhasználni, továbbá köteles az előleget az 
előleg kifizetését követő első rész-számlából maradéktalanul levonni. 
 
2.3. Az Eladó – előleg igénylése esetén - 1 db előlegszámlát és 1 db végszámlát jogosult kiállítani, 
utóbbit a teljesített összes termék leszállítását és üzembe helyezését követően kiállított 
teljesítésigazolás alapján.  
 
2.4. A kiállított számlával egyidejűleg kell megküldeni a szállítás - Vevő képviselője által történő - 
teljesítését igazoló mennyiségi átvételi elismervényt (Szállítólevél) is. A Számlán tételesen fel kell 
tüntetni valamennyi terméket, valamint ezek árát az 1. sz. melléklet szerint. 
 
2.5. Vevő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítésről 
teljesítésigazolást állít ki. A teljesítés igazolására Vevő belső szabályzataiban foglaltak irányadók, 
azzal, hogy jelenleg a teljesítés igazolására ……………….. személy jogosult. A teljesítési igazolás 
kiállítására Vevőt a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben megállapított határidők terhelik. 
 
2.4. Eladó a számlákat a kiállított teljesítésigazolások alapján, a teljesítés igazolásban elismerten 
leszállított termékek ellenértékének összegével egyezően, magyar forintban (HUF) állítja ki.  
 
2.3. Az Eladó a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlái a Közreműködő 
Szervezet - által kerülnek átutalással kiegyenlítésre, a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdés, és a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdés, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint, 
valamint a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján. 
A szállítói finanszírozás esetén a számlát az Ajánlatkérőnek kell kiállítani, de a számla összege 
Közreműködő Szervezet által közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre a benyújtást követő 30 
napon belül, hiánypótlás és egyéb felfüggesztő esetek idejét nem beleértve. 
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A kifizetésekre a Támogatási Szerződésben foglaltak alapján, a Közreműködő Szervezet felé 
történő hiánytalan kifizetési kérelem benyújtását követő 30 napon belül kerül sor.  
Az előleg elszámolása a részszámlában történik, figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben 
foglaltakra is. 
 
2.4. A számlákon fel kell tüntetni a projekt azonosító számát. 
 
3. A kifizetésre vonatkozó további jogszabályok: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet. 
 
4. A számlák kifizetésének összhangban kell lennie a Vevő mindenkor hatályban lévő Támogatási 
Szerződésével. 
 
5. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF 
 
6. Az Eladó jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés értelmében a Vevő 
köteles szerződéses feltételként előírni, hogy 
- az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul 
értesíti. 
 
7. Vevő a Kbt. 127. § (4) bekezdés alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § foglaltak szerinti késedelmi 
kamat megfizetésére köteles. Eladó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén 
is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. 
 
 

VII. JÓTÁLLÁS 
 
1. Eladó jótáll azért, hogy az általa leszállított termékek maradéktalanul megfelelnek a Vevő 
ajánlatkérésében meghatározott feltételeknek, és a termékeknek nincs olyan nem megfelelő 
anyagokból vagy nem megfelelő módon történő előállításból eredő vagy a szakértelem hiányából 
vagy az Eladó tevékenységéből, mulasztásából, nem a megfelelő beszállító vagy alvállalkozó 
kiválasztásából, vagy a szállítás körülményeiből származó hibája, mely a leszállított termék 
rendeltetésszerű használatát bármely módon akadályozhatja vagy megnehezítheti. A jótállási idő 1 
év. 
 
2. Eladó kijelenti, hogy a szerződés keretében szállított termékek megfelelnek az Európai 
Unióban érvényes szabványoknak, műszaki előírásoknak, a magyar jogszabályokban foglaltaknak. 
 
3. A Vevő köteles írásban értesíteni az Eladót a jótállási idő során felmerülő bármilyen 
kárigényéről. 
 
4. A jótállási időtartam alatt Vevő haladéktalanul közli az Eladóval a jótállási időn belül jelentkező 
hibákat, illetve kifogásait. Eladó köteles a jótállás körébe tartozó kifogást a hibabejelentését 
követő 5 napon belül a Vevővel szemben rendezni, illetve a hibás terméket, vagy azok bármely 
részét legkésőbb 5 napon belül a Vevő részére térítésmenetesen pótolni, vagy – amennyiben ez 
lehetséges - kicserélni és a Vevő,- vagy a megadott szállítási helyszínen eljáró képviselő részére 
történő átadással leszállítani. 
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5. A pótolt, illetve kicserélt termékekre a jótállási időszak újból kezdődik.  
 
6. Eladó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, 
szándékos rongálásból eredő meghibásodásra, mely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján 
Eladót felelősség nem terheli. 
 
 

VIII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
1. Késedelmi kötbér: 
 

Eladó kötbér fizetésére köteles, ha a szerződésben meghatározott határidőt, olyan okból, amelyért 
felelős, tartani nem tudja.  
A késedelmi kötbér mértéke: 1,5%/naptári nap. 

A késedelmi kötbér maximális mértéke: 30% 
Vetítési alap: a késedelemmel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának összege.  
 
Eladó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából bekövetkező 20 (húsz) naptári nap késedelmet 
követően, Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, az ellehetetlenülést megállapítani.  
 
2. Hibás teljesítési kötbér: 
 
Hibásan teljesít az Eladó, ha az áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, 
valamint a jogszabályokban foglalt minőségi követelményeknek ( Ptk. 6:157.§) Az átadás-átvétel 
során hibás, vagy hiányos árut a Vevő nem veszi át, azt az Eladó a Ptk. 6:159.§ 
figyelembevételével két munkanapon belül köteles kijavítani, vagy 5 munkanapon belül kicserélni.  
Hibás teljesítési kötbérre jogosult Vevő, ha Eladó az átadás-átvétel során megállapított hibát vagy 
hiányosságot 2 munkanapon belül nem javítja ki, vagy az átvételt követő 5 munkanapon belül 
megállapított hibával érintett terméket 5 naptári napon belül nem cseréli ki. 
A hibás teljesítési kötbér mértéke: 5%/naptári nap, kötbérmaximum: 30% 
Vetítési alap: a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának összege. 
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kijavítási, illetve kicserélési kötelezettségének neki 
felróható okból, a megállapított 5 naptári napot követő 6 (hat) naptári napon túl nem tesz eleget, 
Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, a teljesítés megtagadása jogcímen az 
ellehetetlenülést megállapítani. 
 
3. Meghiúsulási kötbér: 
 
Az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés 
ellehetetlenül. Meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az Eladó, ha a teljesítést jogos ok nélkül 
megtagadja. A Vevő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az Eladó 
kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. 
A meghiúsulási kötbér mértéke: 5% 
A meghiúsulási kötbér alapja: a teljes ellenszolgáltatás nettó értéke 
 
4. A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé. A Vevő a szerződő felek által elfogadott 
kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Eladóval szemben. Vevőnek jogában áll az esedékessé 
vált kötbért a benyújtott számlából visszatartani, ha Eladó azt nem vitatja (egynemű és lejárt 
követelés). 
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5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélkül történő elfogadása Vevő részéről 
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés 
következményeként megilletik. 
 
 
6. Vevői igények érvényesítése 
 
6.1. A Vevő a késedelmes vagy hibás teljesítés, illetve meghiúsulás esetén – az igény jogalapjának 
és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével, saját mérlegelési jogkörén belül választása 
szerint – felhívja az Eladót, hogy  

- a kötbér jogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér összegét fizesse meg, vagy 
- nyilatkozzon, hogy a kötbér jogalapját, vagy összegét nem ismeri el, és adjon részletes 

indoklást ennek okáról. 
 
6.2. Az Eladó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 3 napon belül megadni. Amennyiben 
Eladó a fentiek szerinti nyilatkozatát határidőn belül nem adja meg, úgy Vevő jogosult a kötbér 
összegét az Eladó számlájába történő beszámítás útján való érvényesíteni. Vevő az Eladónak a 
Vevővel szemben, a Szerződéssel összefüggésben fennálló követelésébe kizárólag az Eladó által 
nem vitatott követelését számíthatja be. A beszámítás mértékéig a kötelezettségek megszűnnek. 
 
6.3. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha  

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza, 

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis 
maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő 
felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.  

 
6.4. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha 
az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethetők vissza, azonban ezen 
körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt.  
 
6.5. Vevő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Amennyiben a szerződés 
teljesítése során bármikor Eladó számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a teljesítést, 
úgy az Eladónak haladéktalanul értesíteni kell írásban a Vevőt a késedelem tényéről, okairól és 
várható elhúzódásáról. 
 
 
7. Előleg-visszafizetési biztosíték:  
 
7.1. Előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 
10%-át meghaladja - az előleg-visszafizetési biztosítékot Eladónak az előlegszámla benyújtásával 
egy időben kell rendelkezésre bocsátania.  
 
7.2. Amennyiben a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1)-(6) bekezdése alapján az Eladó 
szállítói előleget igényel, úgy Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására köteles, ha az igényelt, 
illetve a folyósítandó előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja.  
 
7.3. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték mértéke tekintetében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 
57/A. § (3) bekezdése alkalmazandó, azaz: „A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a közbeszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg 
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különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források 
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 
126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét.” Erre tekintettel a Szerződés 
elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű szállítói előleg igénylése, illetve folyósítása 
esetén Eladó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot úgy (olyan mértékre) köteles benyújtani, hogy a 
szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül az Előleg-visszafizetési Biztosíték 
rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége alól. 
 
7.4. A Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén a 
fentiek szerint (a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésére tekintettel) nyújtandó 
Előleg-visszafizetési Biztosíték a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos 
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló - a biztosíték jogosultja e szervezet - 
biztosíték, amely egyfelől nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Másfelől 
az ajánlatkérő által a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont alapján 
megjelölt további biztosítéki forma a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése 
szerint a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, 
vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy 
tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 
92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség (a biztosíték jogosultja ilyen biztosítéki forma esetén is 
a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok 
ellátására kijelölt tagja, azaz a biztosítéknak e szervezet javára kell szólnia). Így az Előleg-
visszafizetési Biztosíték az Eladó választása szerint teljesíthető bármelyik a 4/2011. (I.28.) Korm. 
rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontban meghatározott formában, a Szerződésben foglaltak szerint [Kbt. 126. § (6) 
bekezdés b) pont]. 
 
Eladó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben 
foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
7.5. Az igényelt előleg kifizetés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az előlegszámla benyújtásának 
időpontjáig, amennyiben annak értéke meghaladja a Szerződés elszámolható összegének 10%-át, 
az előleg visszafizetésére, a szerződés teljesítésének időpontja + 30 napig szóló hatállyal, az 
előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot nyújtson. 
 
7.6. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha az Eladó az előleg 
visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét – a Közreműködő Szervezet, vagy a Vevő írásbeli 
felszólítására – 5 munkanapon belül nem teljesítette. 
 
 

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 
 
1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű 
aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés 
módosítására nem alkalmas. Jelen szerződést a Kbt. 132. §-ában foglaltaknak megfelelően a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok 
betartásával lehet módosítani. 
 
2. Elállás, felmondás:  
 
2.1. A felek jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetésének lehetőségét kizárják. 
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2.2. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn 
belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. 
 
2.3. A Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó a szerződés 
teljesítését megtagadta. 
 
2.4. Vevő az Eladó teljesítésének felajánlásáig elállhat a szerződéstől. Az elállási jog gyakorlásával 
az eladónak okozott kárért a Vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik. Eladót azonban 
kárenyhítési kötelezettség terheli. A szerződéstől való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 
 
2.5. Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában megjelölt 
felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni. Erre 
szolgáló oknak minősül, ha  
- Az adásvétel Eladónak felróható okból meghiúsul; 
- Eladó hibásan teljesít és a hibát 5 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 
- Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 
- Eladó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul;  
- Eladó a vele szembeni csődeljárás során fizetési halasztásban részesül;  
- Eladó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál 
benyújtásra került;  
- Eladóval szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul;  
- Eladó bármilyen módon megtéveszti Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy 
közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére; 
vagy 
- Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy 
ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
- Eladó bármely határidőt a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás 
átvételétől számítva 5 napot meghaladóan elmulaszt;  
- a jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak. 
Eladónak ilyen esetben csak a már elvégzett szállítások elszámolására lehet igénye. 
 
3. Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az 
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 
amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Eladó kijelenti, hogy a 
független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen Szerződéssel 
összefüggésben. A független szakértő díját, költségeit az a fél viseli, akinek a meghiúsulás, a hibás 
vagy a késedelmes teljesítés felróható, ha ez nem meghatározható, akkor a Felek egyenlő 
arányban viselik. 
 
4. A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - 
ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) az Eladó személyben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 
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Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
 

X. TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK 
 
1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a 
teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem 
vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 
 
2. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont 
érintő szerződéseket a Vevőnél (vagyonkezelőnél), a Vevő (vagyonkezelő) nevében vagy 
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő 
feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés 
teljesítésében közreműködőknél. A Vevő kiköti, az Eladó pedig elfogadja az Állami 
Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal ellenőrzési jogosultságát. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a Vevő a jelen szerződést 
TÁMOP terhére finanszírozza, így a Felek alávetik magukat az Európai Unió Bizottsága és az 
Európai Számvevőszék, illetve bármely vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott 
szerv ellenőrzésének is. 
 
3. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen 
szerződéssel összefüggő valamennyi információt illetve személyes adatot a Vevő az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak 
megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek az Irányító Hatósághoz, a 
program monitoringozásában részvevő, valamint jogszabály, illetve a támogatási szerződés 
szerinti külső ellenőrzési szervek részére átadhatja.  
 
 

XI. ALVÁLLALKOZÓK 
 
1. A Kbt. 128.§ (1) bekezdés értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes 
ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A teljesítésben köteles közreműködni az olyan 
alvállalkozó és szakember, aki a közbeszerzési eljárás során részt vett az Eladó alkalmasságának 
igazolásában. 
 
2. Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. 
 
3. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó 
alkalmasságának igazolásában, csak a Vevő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 
látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás 
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval, és ha az Eladó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő félként a közbeszerzési eljárásban az 
adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 
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4. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 
alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó 
körülménynek minősült. 
 
5. A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevőként 
szerződő fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike mint jogi 
személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más 
módon jogutódlással megszűnik 
 
6. Eladó a szerződés teljesítésében résztvevő közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha a 
munkát maga végezte volna el. 
 
7. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 
legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 
 
 

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
1. Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a 
szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító 
mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, 
engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell 
alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról 
szóló 1979. évi 13. tvr.).  
Egyébiránt Felek irányadó jognak tekintik – figyelemmel a jelen szerződés európai uniós 
finanszírozottságára is – az európai uniós finanszírozású projektekre vonatkozó jogszabályokat, 
különösen a 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet, valamint a 2007. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezéseit. 
 
2. Felek rögzítik, hogy minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által 
megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell 
közöltnek tekinteni: 
a) kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában, 
b) ajánlott küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés 
esetén a kézbesítés időpontjában, 
c) faxüzenet formában az elküldést követő munkanapon, 
d) email formában az email elküldését követő munkanapon. 
Egyebekben Felek kikötik a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 102/C. § (3)-(10) bekezdésének 
alkalmazását. 
 
3. Eladó tudomásul bír arról, hogy a szerződés teljesítésére projekttársaság létrehozására nincs 
lehetősége. 
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4. Kapcsolattartók: 
 
Vevő részéről: 

Név és beosztás Telefonszám e-mail 

[…]* 
 

[…]* 
 

[…]* 

 
Eladó részéről: 

Név és beosztás Telefonszám e-mail 

[…]* […]* […]* 
 
Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden 
befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak 
megtartásával saját kezűleg ……. eredeti példányban aláírták, melyből …… példány Vevőt, 
…….. példány Eladót illeti meg. 
 
1. sz. Melléklet – Az Eladó nyertes ajánlatában becsatolt részletes árajánlat 

 
 
Budapest, 2015………………….. 
 
 

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

Hanesz József 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Elnöke 
Vevő 
P.H. 

 

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

Eladó 
P.H. 

 

 
A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem Budapesten, 2015. ______ hó __. 
napján: 
 
 
________________________ 

pénzügyi ellenjegyző 
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1. számú melléklet 
 
 

Nyilatkozat 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében 

foglaltaknak való megfelelésről 
 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti 
belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

 

1. 
Alulírott.........................................................................................……(név).........................................., 
mint a ……..............................................................................…………(cégnév) ……....................... 
(adószám) törvényes képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41 § (6) 
bekezdésében foglalt feltételnek, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi / külföldi15 jogi személy / jogi személyiséggel nem 

rendelkező16 gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
 

1.1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és 

1.2. az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában / olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van17 és ez az ország: …................................................................... 18, és 
1.3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, és 
1.4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az 1.1., 1.2. és 1.3. alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 
4. pontban nyilatkozom. 

 
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)

 
pontja szerinti tényleges tulajdonosai 

a következő természetes személy(ek)19 

                                                 
15 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
16 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
17 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
18 Az ország megnevezése. Amennyiben az érintett szervezet székhelye Magyarországon van, „az Európai Unió tagállamában” szövegrészt 

kell aláhúzni, az ország megnevezésénél pedig Magyarországot kell megjelölni. 
19 ) tényleges tulajdonos: 
 ra)13 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb)az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
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Tényleges tulajdonos Tulajdoni 
hányada 

Befolyás és szavazati 
jog mértéke 

Neve:...................................................................................... 
Születési neve: ….................................................................. 
Anyja neve:............................................................................ 
Születési helye:..................................................................... 
Születési ideje:...................................................................... 

  

Neve:..................................................................................... 
Születési neve: …................................................................. 
Anyja neve:............................................................................ 
Születési helye:....................................................................... 
Születési ideje:....................................................................... 

  

Neve:...................................................................................... 
Születési neve: ….................................................................. 
Anyja neve:............................................................................ 
Születési helye:...................................................................... 
Születési ideje:....................................................................... 

  

Neve:...................................................................................... 
Születési neve: ….................................................................. 
Anyja 
neve:............................................................................. 
Születési helye:...................................................................... 
Születési ideje:....................................................................... 

  

 

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről: 20 21 

                                                                                                                                                         
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka 
felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
vezető tisztségviselője; re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. 
20 Ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az Ön által képviselt, az 1. pontban megnevezett  gazdálkodó szervezet nem 

magyarországi székhelyű. A magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet nem külföldi ellenőrzött társaság. 
21 Ellenőrzött külföldi társaság a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerint: az a külföldi 
személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság 
adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: 
részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adó visszatérítéssel csökkentett társasági 
adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adó visszatérítéssel csökkentett adó 
és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem 
fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége 
az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a 
kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 
 a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját 
eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát; 
 b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által 
szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve 
engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által 
kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 
 c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adó 

mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a 

legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 

 d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell 

érteni; 

 e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is; 

 f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy 

közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 

rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

 g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve elismert 

tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik. 
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Amennyiben az Ön által képviselt gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, és 
üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az 
OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a 
kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt adóévben az Ön által képviselt 
gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel 
és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az 
összes bevételének, az alábbiak szerint: 

 
Utolsó lezárt adóév 

 
Gazdálkodó szervezet neve 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 
aránya az összes bevételhez képest 

 
 

  

 
 

  

 
4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, 
szavazati joggal bíró, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról 
 
4.1. Az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoni 
részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkezik az alábbi jogi személy / jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet: 

Gazdálkodó szervezet Tulajdoni 
részesedés 
mértéke 
%-ban 

Befolyás 
és 

szavazati 
jog 

mértéke 

Adóilletősége 

Neve:........................................................................................ 

Adószáma…............................................................................ 

   

Neve:........................................................................................ 

Adószáma................................................................................ 

   

Neve:........................................................................................ 

Adószáma................................................................................ 

   

Neve:....................................................................................... 

Adószáma................................................................................ 

   

 
4.2. Az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoni 
részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy / jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetnek a következő természetes személyek a tényleges tulajdonosai 
22 
 
 
 
 
 

                                                 
22 A tényleges tulajdonosról lásd az 7. számú lábjegyzetet 
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Gazdálkodó szervezet 
neve 

Tényleges tulajdonos Tulajdoni 
hányada 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 
 

Neve:.............................................................. 

Születési neve: …........................................... 

Anyja neve:..................................................... 

Születési helye:.............................................. 

Születési ideje:................................................ 

  

 Neve:.............................................................. 

Születési neve: …........................................... 

Anyja neve:.................................................... 

Születési helye:............................................... 

Születési ideje:............................................... 

  

 Neve:.............................................................. 

Születési neve: ….......................................... 

Anyja neve:..................................................... 

Születési helye:............................................... 

Születési ideje:................................................ 

  

 Neve:.............................................................. 

Születési neve: ….......................................... 

Anyja neve:..................................................... 

Születési helye:............................................... 

Születési ideje:................................................ 

  

 Neve:.............................................................. 

Születési neve: ….......................................... 

Anyja neve:..................................................... 

Születési helye:............................................... 

Születési ideje:................................................ 

  

 
4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági 

minősítése 23 

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt adóévben a 
gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel 
és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az 
összes bevételének, az alábbiak szerint 

                                                 
23 Az ellenőrzött külföldi társaság tekintetében lásd a 9. számú lábjegyzetet.  
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Adóév 

 
Gazdálkodó szervezet neve 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének aránya 

az összes bevételhez képest 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és 
cégjegyzésére. 
 
 
Kelt: …...................................................., 2015. ….............................. 
 
        …................................................... 
                                             cégszerű aláírás 
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