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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 9-ei rendkívüli ülésére a 
Realba Rehabilitációs Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1539/44 hrsz -ú területvásárlási 
igényéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2017. február 06-án a Realba Rehabilitációs Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. (5000, Szol-
nok, József Attila u. 83.) területvásárlási igényt nyújtott be az önkormányzat tulajdonát képező, 
1539/44 hrsz-ú 8581 m2 nagyságú beépítetlen területre. A megvásárolni kívánt terület határos a Real-
ba Kft., telephelyével, az ingatlant a telephely további fejlesztése céljából kívánják megvásárolni. 
 
Az ingatlan értékbecslő által meghatározott forgalmi értéke bruttó 625 Ft/m2, azaz 5.363.125,- Ft. A 
Realba Kft., az értékbecslésben foglaltakat tudomásul vette, vételi szándékát fenntartotta. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Fegyverneki Autójavító Kft. részére 2013-ban a 
124/2013. (IX.26.) sz. határozat szerint 6175 m2 nagyságú terület került értékesítésre bruttó 500.- 
Ft/m2 áron (nettó: 393,7- Ft=m2). A Hermann Felületkezelő és Szolgáltató Kft. részére 2014-ben a 
160/2014. (IX.26.) és határozatok szerint 7.702 m2 nagyságú terület került értékesítésre szintén nettó 
393,7.- Ft/m2 áron.  
 
Az előterjesztéssel érintett terület vételára nettó 492,12598 Ft/m2 összeg magasabb a korábbi évek 
árainál. 
 
.................../2017.(III.09.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Realba Rehabilitációs Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1539/44 hrsz -ú területvásárlási 
igényéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyverneki 1539/44 hrsz-ú 8581 m2 
nagyságú beépítetlen területeket értékesíti a Realba Rehabilitációs Ipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 5000, Szolnok, József Attila u. 83. részére 492,12598,- Ft+ÁFA/m2 áron, 
azaz 4.222.933,- Ft + 1.140.192 ÁFA, összesen bruttó: 5.363.125,- Ft-ért. Az értékesítéssel 
kapcsolatban felmerülő költségeket vevő viseli. 
 

2.) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Képviselő-testület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Fegyvernek, 2017. március 02. 
         Tatár László  
Készítette: Nardai Dániel      polgármester 
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FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
 

Közbeszerzési  
szabályzata 

 
 

 
 
 

(egységes szerkezetben) 
 

Hatályos 2017.03…... napjától 
 

 
 
 
 
 
 
 
Egységes szerkezetben elfogadta a Képviselőtestület Kt.  ....................................... számú 
határozatával. 



 2

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

Preambulum 
 

A közpénzek törvényes és ésszerű mádon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések át-
láthatóságának, nyilvános ellenőrizhetőségének megteremetése, a közbeszerzések során a verseny tisztaságának 
biztosítása, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenn-
tartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése érdekében Fegyvernek Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) 
alkotja: 
 
 

I. FEJEZET  
A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya 

 
(1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésektől szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továb-
biakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Fegyvernek Város Önkor-
mányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásá-
nak, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az önkormányzat mint ajánlatkérő nevében eljáró, 
illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások 
dokumentálásának rendjét. 
(2) A szabályzat rendelkezéseit a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel (to-
vábbiakban: Kbt.) s annak módosításaival, a kapcsolódó jogszabályokkal, együttesen kell hasz-
nálni, alkalmazása során figyelembe kell venni a Közbeszerzési Hatóság útmutatóit, ajánlásait, 
valamint a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatóit. Amennyiben valamely kérdésről a 
szabályzat nem rendelkezik a Kbt. rendelkezései az irányadók. 
(3) A szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

 Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: polgármesteri 
hivatal) dolgozóira, 

 az önkormányzat nevében eljáró személyekre, lebonyolító szervezetekre. 
 valamennyi, az Önkormányzat által elindított közbeszerzési eljárást előkészítő, a 

közbeszerzési eljárásokba bevont személy(ek)re, a hatályos jogszabályok figyelembe-
vételével, 

 a közbeszerzési eljárásban megbízott szakértő(k)re, a szakértő(k) megbízási szerző-
désének tartalma szerint, 

 a Bírálóbizottságra, - (a Kbt. 27. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően) a 
döntéshozó személyekre, az SZMSZ-ben foglaltak szerint. 

 
(4) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Aján-
latkérő által lefolytatandó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, valamint az 
éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt elérő vagy meghaladó árubeszerzés, 
építési beruházás, építési koncesszió, tervpályázat melyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést 
ír elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az önkormányzat ajánlat-
kérő. 
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II. FEJEZET  
Általános rendelkezések, alapelvek 

 
(1) Az önkormányzat a Kbt. 5. § (1) c) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó aján-
latkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszer-
zési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett 
(2) A Kbt. 26. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a jegyző felel 
A szabályzatban használt - beszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő - fogalmak, kifejezések - 
tartalma azonos a Kbt-ben alkalmazott és a törvény értelmező rendelkezéseiben rögzített tarta-
lommal. Abban az esetben, ha a Kbt a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem 
tartalmaz definíciót, úgy az ajánlati felhívásban, vagy a dokumentációban kell gondoskodni a 
fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról. 
(3) Az önkormányzat tekintetében kötelezettség-vállalásra jogosult a képviselő-testület illetve 
annak felhatalmazása alapján a polgármester. 
(4) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a törvény előírásaitól csak annyiban lehet eltér-
ni, amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi. 
(5) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell dokumentálni. 
A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását illetve a szerződés 
teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Az őrzésről az önkormányzat iratkezelési szabályzatá-
nak előírásait figyelembe véve a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző gondos-
kodik. 
(6) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes ellenőrző vagy más illetékes szerv 
a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a közbeszerzések koordi-
nálásával megbízott ügyintéző végzi el a polgármester egyidejű tájékoztatásával. 
(7) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. Az ér-
tékhatárokban bekövetkező változásokat a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző 
haladéktalanul átvezeti a szabályzat függelékén. 
(8) A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza. 
(9) A Közbeszerzési Értesítőben illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmé-
nyek elektronikus napilapjában történő közzétételi kötelezettséget elektronikus úton történő 
feladás formájában kell teljesíteni. 
(10) Az elektronikus feladáshoz szükséges azonosító beszerzése és karbantartása a közbeszerzé-
sek koordinálásával megbízott ügyintéző feladata. 
(11) A közbeszerzés tárgyai: 
11.1.  Árubeszerzés 
Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog 
tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül 
történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és 
üzembe helyezést is. 
 
11.2.  Építési beruházás 
Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és 
átvétele) az ajánlatkérő részéről:  
a) a Kbt.  1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy 
kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;  
b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 
együtt;  
c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 
eszközzel, vagy módon történő kivitelezése 
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11.3. Az építési koncesszió 
Olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási 
jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli 
ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy 
legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. 
 
11.4.  Szolgáltatás megrendelése 
Olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, 
amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. 
 
11.5.  Szolgáltatási koncesszió 
Olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát 
(hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e 
jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockáza-
tokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. 
 
(12) Alapelvek: 
12.1.  A verseny tisztasága: A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazda-
sági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. A 
versenysemlegesség garanciája többek között az összeférhetetlenség, valamint a titoktartás szabá-
lyainak betartása. Az Ajánlatkérő valamennyi belső és külső munkatársának az eljárás teljes idő-
tartama alatt úgy kell eljárnia, hogy senkit ne hozzon előnyös vagy hátrányos helyzetbe. A Kbt. 
által meghatározott körben  a közbeszerzést a Közbeszerzési Értesítőben, illetve közösségi ér-
tékhatár felett az Európai Unió Hivatalos Lapjában hirdetmény formájában nyilvánosan közzé 
kell tenni. 

 
12.2.  Esélyegyenlőség: Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosí-
tania a gazdasági szereplők számára. Az Ajánlatkérő az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás-
ban valamennyi Ajánlattevő számára egyenlő esélyt biztosít az ajánlattételhez szükséges informá-
ciószolgáltatás, az eljárás során alkalmazott versenyfeltételek, valamint a pályázat odaítélése te-
kintetében. Ennek során figyelembe veszi a nemzeti elbánás elvét. Az egyenlő elbánás elve alap-
ján minden Ajánlattevőnek joga van hozzájutni az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott va-
lamennyi információhoz.  

 
12.3.  Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisz-
tesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.  

 
12.4.  Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét 
szem előtt tartva kell eljárnia.  

 
12.5.  A nemzeti elbánás elve: Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közös-
ségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión 
kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a köz-
beszerzési eljárásban Magyarország az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nem-
zetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.  

 
12.6.  A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé 
teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is. 
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12.7.  Az Ajánlatkérőnek beszerzései megvalósítása során törekednie kell továbbá a mikro-, kis- 
és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az 
állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítésére. 

 
12.8.  Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés 
tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. 
Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítható, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - feltéve, hogy az gazdasági, 
műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe 
véve sem ésszerűtlen - köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, 
illetve részvételre jelentkezést. 
  

 
III. FEJEZET 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság 
 

(1) Az önkormányzat a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján legalább háromtagú Közbeszerzési 
bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre. A bírálóbizottság tagjainak a Kbt. 27. 
§ (3) bekezdésében meghatározott szakértelemmel kell rendelkezniük. 
(2) A Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakértelemnek minősül: 

- Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvétel, 
vagy közbeszerzési referens végzettség, a közbeszerzési jogszabályok ismerete és 
legalább három éves szakmai gyakorlat, 

- a beszerzés tárgyára vonatkozó, beszerzési, piaci, üzemeltetési ismeretek és 
tapasztalatok, 

- pénzügyi felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és legalább három éves 
pénzügyi szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat, 

- jogi végzettség 
 
(3) A bírálóbizottság állandó tagjai: 

a) Fegyvernek Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzője 
b) Fegyvernek Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal téma szerint illetékes 

pénzügyi szakembere 
c) Fegyvernek Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának téma sze-

rint illetékes egyéb szakértelemmel rendelkező szakembere 
d) Közbeszerzési ismeretekkel rendelkező szakértő (egyedi szerződés alapján 

a feladat ellátására szerződött partner, vagy egyedi megbízás alapján) 
(4) A (3) d) pontban meghatározott személynek megfelelő közbeszerzési szakértelemmel kell 
rendelkeznie. 
(5) Az egyes közbeszerzések esetén a Kbt. 27. § (4) bekezdés előírásainak érvényre juttatása ér-
dekében a bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Polgármesteri Hivatal illetve az Ön-
kormányzat fenntartásában működő intézmény megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező 
munkavállalója. A bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti. 
(6) A Bizottság tagjait és elnökét a Képviselőtestület bízza meg az adott eljárás időtartamára.  
(7) A Képviselő-testület tagjai nem lehetnek egyben a bírálóbizottság tagjai. Nem lehet a bíráló-
bizottság tagja az a természetes személy sem, akivel szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenségi ok fennáll. A Bizottság tagjai írásban kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük 
szemben fennáll-e a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség. A nyilatkozatot a 4. számú függelék 
szerint kell megtenni. 
(8) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén az állandó tagok közül legalább három fő jelen 
van. A bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza. 
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(9) A bírálóbizottság ügyrendjét maga határozza meg: Üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
melynek részét képezheti a tagok indoklással ellátott bírálati lapja. 
(10) A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a Polgármesteri Hivatal 
jegyzője felel. 
 

IV. FEJEZET  
A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése 

 
(1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során törekszik arra, hogy a lehe-
tő legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny, továbbá hogy az eljárás során a lehető legrö-
videbb időn belül sor kerülhessen a szerződés megkötésére. Mindezeket szem előtt tartva kerül-
het meghatározásra a lefolytatandó eljárás. 
(2) Az önkormányzat a beszerzése során a Kbt-ben szabályozott bármely eljárást lefolytathatja, 
amennyiben a törvényben maghatározott feltételek fenn állnak. 
(3) Az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig a Kbt. 42. § (1) 
bekezdés szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) készít a 
szabályzat 3. számú függelékének formai és tartalmi előírásai szerint. A közbeszerzési terv elké-
szítéséért a jegyző felel. A közbeszerzési tervhez pénzügyi-beruházási adatokat a pénzügyi osz-
tály szolgáltat. A közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozatban fogadja el. 
(4) A közbeszerzési terv és módosításainak honlapon, valamint a helyben szokásos módon tör-
ténő közzétételéért a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző felel. 
(5) A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a képviselő-testület határozatban 
dönt. 
(6) A közbeszerzési terv elfogadását követően az önkormányzat kizárólag olyan közbeszerzési 
eljárást indíthat meg, amely szerepel a közbeszerzési tervben. Amennyiben a tervezett beszerzés 
nem szerepel a közbeszerzési tervben, azt a képviselő-testület határozattal módosítja. 
(7) Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban változás követke-
zik be, a közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozattal módosítja. 
(8) Amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő beszerzést a képviselő-testület nem kívánja 
megvalósítani, úgy a közbeszerzési tervből a beszerzést a képviselő-testület határozattal törli. A 
megvalósítás elmaradását indokolni kell. 
(9) A (6)-(8) pontban szereplő tervmódosítás előkészítéséért a jegyző felel. 
(10) A közbeszerzési tervet a tárgyévet követő 5 évig a szabályzat II. fejezet (5) pontja szerint 
meg kell őrizni, valamint a hatályos tervet megjelenteti a www.fegyvernek.hu honlapon. 
(11) Az önkormányzat a beszerzéseiről előzetes összesített tájékoztatót nem készít. A képviselő-
testület ettől eltérően dönthet 
(12) Amennyiben előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről dönt a képviselő-testület, úgy a 
tájékoztatót a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző készíti el és intézkedik annak 
közzétételéről. 
(13) Az éves statisztikai összegezést a közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző ké-
szíti el és a polgármester jóváhagyása után megküldi a Közbeszerzési Hatóság részére. 

 
V. FEJEZET 

A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága 
 

(1) A Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az érintett személynek a sza-
bályzat 4. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt. 
(2) A képviselő-testület tagjai megválasztásukat követően az alakuló-ülés során, de legkésőbb 
az új képviselő-testület megalakulását követő első közbeszerzési eljárás megindítása előtt általá-
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nos összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot a szabályzat 5. számú függeléke 
tartalmazza. 
(3) A megbízatás során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban az összeférhetetlenség fenn nem 
állásának biztosítása a képviselő feladata és felelőssége. Amennyiben bármilyen összeférhetetlen-
ség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell a polgármester és a 
jegyző felé. 
(4) Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben 
nem vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig. 
(5) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő körültekin-
téssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározását dokumentumokkal kell alátámasztani. 
(6) A becsült érték meghatározásához szükséges adatgyűjtést a közbeszerzések koordinálásával 
megbízott végzi. 
(7) A közbeszerzési tervben szereplő eljárás megindításáról a képviselő-testület dönt. 
(8) Az eljárást megindító ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívást, konzultációra szóló felhívást, 
tervpályázati kiírást (továbbiakban: felhívás) az önkormányzat érdekeit maradéktalanul szem előtt 
tartva a képviselő-testület - hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén annak közremű-
ködésével - fogadja el, az ajánlattétel feltételeit, szabályait a közbeszerzési szakértelemmel ren-
delkező szakember dolgozza ki, a képviselő-testület jóváhagyja. A felhívás elkészítéséért és sza-
bályszerűségéért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel. 
(9) A felhívás szövegéről a képviselő-testület dönt. 
(10) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező 
szakember ellenőrzi. Amennyiben az eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
kerül bevonásra, úgy a jogszerűséget a tanácsadó igazolja. 
(11) A felhívás (9) pont szerinti jóváhagyását és (10) pont szerinti ellenjegyzését megelőzően a 
közbeszerzési eljárás nem indítható meg. 
(12) Amennyiben az eljárás során dokumentáció, részvételi dokumentáció, előminősítési doku-
mentáció, ismertető (a továbbiakban együtt: dokumentáció) készítésére kerül sor, a dokumentáció 
összeállításáért a jegyző felel. A dokumentáció műszaki-szakmai részét a Polgármesteri Hivatal 
megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője állítja össze. A dokumentációt a közbe-
szerzési jogszabályokkal összhangban kell összeállítani. Közbeszerzési szempontból a dokumen-
tációt a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember és a téma szerint illetékes ügyintéző 
vizsgálja felül. A dokumentáció összeállításába külső szakértő is bevonható. 
(13) Az egyes beszerzések megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a képviselő-testület 
a közbeszerzési tervben hagyja jóvá. 
(14) Amennyiben az önkormányzat érdekei megkívánják, a Kbt szabályaira figyelemmel az eljá-
rásnak a közbeszerzési tervben meghatározott fajtáját a képviselő-testület módosíthatja. 
(15) Amennyiben a Kbt a közbeszerzési eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanács-
adó bevonását írja elő, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyéről a polgár-
mester dönt. 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyére javaslatot tehet: 

a) a polgármester 
b) a képviselő-testület tagja 
c) a képviselő-testület bizottságának tagja 
d) a bírálóbizottság tagja 
e) jegyző 

(16) A közbeszerzési eljárás lebonyolításába részben vagy egészben megbízási jogviszony kere-
tében, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy vagy szervezet - közbeszerzési szak-
tanácsadó - bevonható. Feladatait és felelősségét a megbízási szerződésben részletesen rögzíteni 
kell. 
(17) A (16) pont szerinti személy vagy szervezet bevonásáról a polgármester dönt. 
(18) Időszakos előzetes tájékoztató készítéséről a képviselő-testület dönt. 
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(19) A Kbt. 43. § (1) bekezdés szerinti kötelező információk a Közbeszerzési Hatóság által mű-
ködtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely 
okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján történő közzétételéért a téma szerint 
illetékes ügyintéző felel. 
 

VI. FEJEZET  
Uniós értékhatárt elérő beszerzések 

 
A közbeszerzési eljárás lehet: 

a) nyílt eljárás, 
b) meghívásos eljárás, 
c) innovációs partnerség, 
d) tárgyalásos eljárás, 
e) versenypárbeszéd, 
f) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. 
 

A közbeszerzési eljárást megindító vagy meghirdető felhívás 
A közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó szabá-
lyok szerint ajánlati felhívás, részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás vagy közvetlen részvételi fel-
hívás lehet. 
A közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen: 
a) az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail és (ha van) honlap címét; 
b) a közbeszerzési eljárás fajtáját, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint hir-
detmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolását; 
c) azt az elérhetőséget, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, köz-
vetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha egyes közbeszer-
zési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban foglalt okok miatt 
nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az ajánlatkérő milyen mó-
don bocsátja rendelkezésre; 
d) a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét; 
e) a szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytat-
ják; 
f) annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazásá-
ra, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor; 
g) a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét; 
h) a teljesítés helyét; 
i) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást; 
j) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot; 
k) a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájé-
koztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, 
hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat 
tételének kizárása esetén ennek indokait; 
l) az ajánlatok értékelési szempontjait. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az 
ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelő-
nyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell 
tüntetni; 
m) a kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat; 
n) az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkö-
vetelt igazolási módot; 
o) az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidőt; 
p) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét, és a benyújtás módját; 
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q) az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak feltüntetését, hogy a magyar 
nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés; 
r) az ajánlat(ok) felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik - helyét, az 
ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések 
felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik - helyét; 
s) az ajánlati kötöttség minimális időtartamát, a részvételi felhívás kivételével; 
t) részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napját; 
u) az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információt, amelyet már a részvételi felhívásban is 
fel kell tüntetni az eljárás későbbi szakaszára vonatkozóan; 
v) ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételeket; 
w) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatokat. 
 
Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás 
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy aján-
lattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - a közbeszerzési do-
kumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő-
től vagy az általa meghatározott szervezettől. 
 
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy nappal, hir-
detmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal, a közbeszerzési eljárások részvé-
teli szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni. 
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással 
egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint kell 
eljárni. 
 
A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlő-
ségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni valamennyi 
gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a több 
szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési 
eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági 
szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a 
kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági 
szereplőknek küldte még meg. 
 
Kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben az eljárást megin-
dító felhívásban kell megadni a konzultáció időpontját és helyét. A konzultációról jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amelyet a konzultáció napjától számított öt napon belül meg kell küldeni, vagy 
elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni. 
 
Többváltozatú és részekre történő ajánlattétel 
Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetnie, hogy engedélyezi-e vagy 
előírja-e változatok benyújtását. Változat benyújtásának megkövetelése vagy lehetővé tétele esetén 
a felhívásban fel kell tüntetni, hogy változatot csak - nem változatot képező - ajánlat benyújtása 
esetén lehet-e benyújtani. 
A közbeszerzési dokumentumokban fel kell tüntetni azokat a minimumkövetelményeket, amelyek 
változatoknak meg kell felelniük, valamint a változatokra vonatkozó egyéb követelményeket. 
Nem írható elő a változatokra vonatkozóan olyan követelmény, amely nem kapcsolódik a szerző-
dés tárgyához. Az ajánlatkérő az értékelési szempontokat úgy köteles meghatározni, hogy azok a 
változatokra, valamint a nem változatot képező ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek. 
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Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcso-
lódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ha 
az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, az eljárást megindító felhívásban 
köteles megadni ennek indokát. A részekre történő ajánlattétel esetén az eljárást megindító felhí-
vásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni, illetve 
részvételre jelentkezni. 
 
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározza, hogy ajánlat (részvételi jelentke-
zés) egy, több vagy minden rész tekintetében benyújtható-e. Az ajánlatkérő korlátozhatja, hogy 
ugyanazon ajánlattevő legfeljebb meghatározott számú részben lehet az eljárás nyertese - akkor is, 
ha ajánlatot több vagy minden rész tekintetében is be lehet nyújtani -, ha az egy ajánlattevő által 
elnyerhető részek maximális számát az eljárást megindító felhívásban megjelölte. Ebben az eset-
ben a közbeszerzési dokumentumokban fel kell tüntetni azokat az objektív és megkülönböztetés-
től mentes szempontokat, amelyek alapján az ajánlatkérő eldönti, hogy mely részek tekintetében 
nyilvánítható nyertesnek az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok alapján a maximális 
számnál több részben tette az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot. Ha valamely ajánlat-
tevő nem nyilvánítható egy adott rész tekintetében nyertesnek, az értékelési szempontok alapján 
soron következő ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő. 
 
Az öntisztázás 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró 
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolá-
sában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíró-
ság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági sze-
replő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, 
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 
(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok 
hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt 
elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési doku-
mentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
Az ajánlat és a részvételi jelentkezés összeállítása 
Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumok-
ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyúj-
tania. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszol-
gáltatásra vonatkozóan. 
A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 
Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy 
részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell ar-
ról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti aján-
lat esetében a 68. § (4) bekezdése, részvételi jelentkezés esetében a 68. § (5) bekezdése szerinti 
információkat. 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több 
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 
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a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre je-
lentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés be-
nyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
 
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések benyújtása és felbontása 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve 
részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. 
A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat esetében, az ajánlatot és a rész-
vételi jelentkezést egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhí-
vásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvé-
teli határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja elektronikus másolati példányok benyújtását. 
A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az aján-
latkérő, az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továb-
bá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban 
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolva-
sólapba betekinthetnek. 
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján 
értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló 
fedezet összege is. 
A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét). 
Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a (4)-(5) bekezdés szerinti adatok ismerte-
téséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld 
az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A határidő után beérkezett ajánlat vagy 
részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleért-
ve az elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni. 
 
A bírálat folyamata 
Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, 
hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok-
ban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és 
hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során 
az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előze-
tes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot 
elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét 
ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból 
álló eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés 
szerint elérhető adatbázisok adatait is. 
 
A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési 
szempontok szerint értékeli. 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értéke-
lési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő 
tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § 
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
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igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
 
Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás 
kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem 
támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, 
vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a (4) be-
kezdés szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan 
ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró 
okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogsza-
bályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4) bekez-
désben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő 
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. 
Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, 
ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az 
e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe 
véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított 
sorrendje nem változik. 
 
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül 
fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt 
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy 
nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 
 
Ha ajánlatkérő él azzal a lehetőséggel, hogy a több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 
meghatározza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, és az adott közbeszer-
zési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtottak be, az ajánlatkérő köte-
les már a részvételi jelentkezések bírálata során a (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a 
részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani. 
 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bi-
zonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása és a 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumok tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján az aján-
latkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. Az alkalmassági követelményeknek való megfele-
lés, a kizáró okok fenn nem állása és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében figye-
lembe vett értékek teljesülése esetén az ajánlat vagy részvételi jelentkezés akkor is érvényes, ha a 
benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól. Az igazolások utó-
lagos benyújtásakor igazolt, adott esetben a korábbi nyilatkozat szerinti értékeket meghaladó ada-
tok azonban már nem változtatják meg az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők 
rangsorát. 
 
A Kormány rendeletben határozza meg, hogy az ajánlatkérő milyen igazolási módokat köteles 
elfogadni, illetve milyen dokumentumok benyújtását írhatja elő az alkalmasság és a kizáró okok 
körében. 
 
Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában mű-
ködő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltünte-
tett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy 
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egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a 
releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyil-
vántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilván-
tartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyar-
országi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzé-
si Hatóság gondoskodik. 
 
Az alkalmassági követelmények tekintetében a gazdasági, valamint szakmai kamara a tagjai tevé-
kenységi körében - a külön jogszabályban részletesen szabályozott - minősített ajánlattevői jegy-
zéket hozhat létre. A minősített ajánlattevői jegyzéket a Közbeszerzési Hatóságnál nyilvántartásba 
kell venni, a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzi, hogy a jegyzékbe vétel feltételei az e törvényben és 
a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelnek. 
 
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben benyújtott igazolás, nyilatko-
zat tartalmának ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy 
gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet három munkanapon belül köte-
les az információt megadni. 
 
Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az 
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító 
adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagság-
ra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem 
állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a bün-
tetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolá-
sához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara 
előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. 
§-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségé-
ről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő 
nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet 
a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a 98. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint. 
 
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek 
az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, fel-
kérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az 
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben 
nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntart-
ja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell 
hagyni. 
 
Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a 
részvételi felhívásban feltüntetett, az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot 
nem tudja befejezni, minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi 
felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új 
időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a részvételre jelentkezőket 
értesíteni. 
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Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés és a számítási hibajavítása 
Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel 
biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben találha-
tó, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlatte-
vőtől vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérni. 
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi aján-
lattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő, 
illetve részvételre jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási 
felhívásban a pótlandó hiányokat. 
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a 
közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban 
vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyúj-
tandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet. 
 
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban 
nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiány-
pótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintet-
tel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntet-
te, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hi-
ánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 
 
Az ajánlat és a részvételi jelentkezés érvénytelensége 
Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása 
alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfe-
lelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszer-
zési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgálta-
tást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező 
ajánlatot tesz. 
Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy köte-
lezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - 
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszol-
gáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkal-
mazandó kötelező legkisebb munkabérről. 
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Az eljárás eredménytelensége 
Eredménytelen az eljárás, ha 
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi 
jelentkezést; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be; 
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen aján-
lattevő sem tartja fenn ajánlatát. 
 
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]; 
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlat-
tevővel; 
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, 
illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el; 
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlat-
kérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándé-
kától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogsze-
rűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás 
jogszerűsége helyreállítható. 
 
A nyertes ajánlattevő kiválasztása 
Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni azt a szempontot vagy 
szempontokat, amelyek alapján a számára - az adott esetben szociális, társadalmi és környezetvé-
delmi szempontból is - gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja (a továbbiakban: értékelési 
szempontok). 
Értékelési szempontként alkalmazhatóak 
a) a legalacsonyabb ár, 
b) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági mód-
szer alkalmazásával kell kiszámítani, vagy 
c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - 
szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. 
 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok vonatkozhatnak különösen az aláb-
biakra: 
a) minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi felhasználó szá-
mára való hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása és egyéb szociális, 
környezetvédelmi és innovatív tulajdonságok, forgalmazási feltételek, vevőszolgálat és műszaki 
segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka; 
b) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapaszta-
lata, ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára. 
 
Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. 
 
Egyéb előírások 
(1) Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzési szakértelem-
mel rendelkező szakember köteles intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban kell 
dokumentálni. 
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(2) Az ajánlattétel szakaszában az eljárás lefolytatásával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért 
kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember adja meg a Kbt. 
szabályai szerint. 
(3) Az ajánlattétel szakaszában a beszerzés tárgyával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért ki-
egészítő tájékoztatást a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember a bírálóbizottság jó-
váhagyásával adja meg a Kbt szabályai szerint 
(4) Az ajánlattételi határidő Kbt 52. § (3) bekezdés szerinti meghosszabbításáról a bírálóbizott-
ság dönt. A határidő meghosszabbítását indokolni kell. 
(5) A Kbt 55. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező 
szakember feladata. 
(6) A Kbt 56. § (6) bekezdése szerint konzultáció megtartásáról a bírálóbizottság dönt. A kon-
zultáció lebonyolítása a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember feladata. A konzul-
táció jegyzőkönyv formájában történő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv ajánlattevők részére 
történő megküldéséért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel. 
(7) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítéséért építési beruházás és építési koncesszió, árube-
szerzés, szolgáltatás-megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetén a Polgármesteri Hivatal vagy 
az Önkormányzat fenntartásában működő intézménybeszerzés tárgyával kapcsolatos szakmai 
képzettséggel rendelkező munkavállalója felel. 
(8) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is megbízható. A feladat- és 
felelősségi kört a megbízási szerződésben rögzíteni kell 
(9) Az ajánlati biztosíték Kbt. 54. § (5) bekezdés szerinti visszafizetését illetve a Kbt 54. § (6) 
bekezdés szerinti megfizetését a téma szerint illetékes ügyintéző kezdeményezi a gazdasági osz-
tály vezetőjénél. A visszafizetésről illetve a megfizetésről a gazdasági osztály vezetője a jogsza-
bályban megadott határidőn belül gondoskodik. 
(10) Az ajánlati felhívás illetve a dokumentáció módosításáról, az ajánlattételi határidő meghosz-
szabbításáról, az ajánlati felhívás visszavonásáról a Kbt. szabályai szerint, a közbeszerzési szak-
értelemmel rendelkező szakember javaslata alapján a bírálóbizottság dönt a Polgármester tájé-
koztatásával. 
(11) A módosításhoz, visszavonáshoz kapcsolódó, Kbt szerinti tájékoztatási, hirdetmény közzé-
tételi kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel. 
(12) Az ajánlatokat megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni Az átvételt írásban kell doku-
mentálni (elegendő a zárt borítékon történő átvétel rögzítése: átvevő neve, dátum, óra-perc, át-
vevő aláírása).   Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy az ajánlat csomagolása sértetlen-e, 
illetve megfelel-e a felhívásban, a Kbt-ben és a dokumentációban meghatározott követelmé-
nyeknek. 
(13) Az ajánlatok átvétele a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember és/vagy az 
eljárásba bevont kapcsolattartó feladata, de elfoglaltságuk idejére az ajánlat átadható a Polgár-
mesteri Hivatal Titkárságán.  
(14) A postai úton érkezett ajánlatok átvételéről a postakönyvben feljegyzés készül, melyet aláír 
a Polgármesteri Hivatal postai küldeményeit átvevő ügyintéző. 
(15) Az ajánlat csomagolására vagy feljegyzés formájában fel kell vezetni az átvétel napját és 
pontos időpontját, valamint az átvevő kézjegyét. 
(16) Az ajánlatok bontásig történő zártan, elkülönítetten történő őrzéséről a téma szerint illeté-
kes ügyintéző gondoskodik. 
 
 

Az ajánlatok felbontása 
(17) Az ajánlatok felbontását a Bírálóbizottság vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanács-
adó végzi. 
(18) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a közbeszerzési szakértelem-
mel rendelkező szakember felel. 



 17

(19) Az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő leteltekor meg kell kezdeni. A késve érkezett 
ajánlatok csomagolása kizárólag az ajánlattevő személyének megállapításához távolítható el. 
(20) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv Kbt 68. § (6) bekezdés szerinti megküldéséről a 
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
gondoskodik. 
 

Az ajánlatok elbírálása és értékelése 
(21) Az ajánlatok elbírálását és értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, 
írásban kell dokumentálni A dokumentálásért a jegyző felel. 
(22) A Kbt. 73. § szerinti érvénytelenné nyilvánításról a bírálóbizottság javaslatára a képviselő 
testület dönt. 
(23) Az ajánlatok hiányosságait a bírálóbizottság jegyzőkönyvben állapítja meg, és hiánypótlásra 
hívja fel az ajánlattevőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzések koordinálásá-
val megbízott ügyintéző gondoskodik. 
(24) A hiányosságok pótlását követően a Kbt szabályai, a felhívás és a dokumentáció rendelkezé-
sei alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli az ajánlatokat. 
(25)A Kbt. 71. § (11) szerinti javítást és az ajánlattevők tájékoztatását a bírálóbizottság jóváhagyá-
sával a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember végzi el. 
(26) A Kbt. 71. § szerinti felvilágosítást, tisztázást a bírálóbizottság jóváhagyásával a közbeszerzé-
si szakértelemmel rendelkező szakember kéri be az ajánlattevőtől. 
(27) Az ajánlat Kbt. 72. § bekezdés szerint érvénytelennek nyilvánításáról a bírálóbizottság javas-
lata alapján a képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság írásbeli indokolást 
készít. 
(28) A Kbt. 77. § (5) bekezdés szerinti sorsolás megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a 
képviselő-testület dönt A sorsolást a bírálóbizottság bonyolítja le a közbeszerzési szakértelemmel 
rendelkező szakember  közreműködésével a Kbt szabályai szerint. 
(29) A Kbt. 108. § (2) bekezdés szerinti árlejtés kezdeményezéséről a bírálóbizottság javaslata 
alapján a képviselő-testület dönt. 
(30) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselő-testület ré-
szére. A bírálóbizottság bírálatban részt vevő valamennyi tagjának a bírálatról a szabályzat 6. 
számú függelékét képező bírálati lapot lehet kiállítania. 
(31) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és dön-
tési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt 
(32) Az ajánlattevők Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáért a közbeszerzési szakérte-
lemmel rendelkező szakember felel. 
(33) A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember az ajánlatokról a Kbt szabályai sze-
rint írásbeli összegezést készít, melyet a képviselő testület hagy jóvá. 
(34) Az összegezés Kbt. 79. § (2) bekezdés szerinti megküldése a közbeszerzési szakértelemmel 
rendelkező szakember és/vagy  a hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata. 
(35)   A bírálóbizottság ezen fejezetben taglalt feladatait felelős akkreditált közbeszerzési szakta-
nácsadó bevonása esetén annak közreműködésével  látja el. 
 

Tájékoztatás az eljárás eredményéről és a szerződés megkötése 
(36) A szerződés megkötését a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember és a jegyző 
készíti elő. 
(37) Amennyiben a Kbt egyéb tájékoztatók közzétételét írja elő, azt a közbeszerzési szakérte-
lemmel rendelkező szakember készíti el, és a képviselő-testület jóváhagyását követően küldi meg 
közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére. 
(38) Eredménytelen eljárás esetén új eljárás indításáról a szabályzat alapján a bírálóbizottság javas-
lata alapján a képviselő-testület dönt 
 



 18

VII. FEJEZET  
A két szakaszos eljárás lefolytatásának általános szabályai 

 
A részvételi szakasz 

(1) A részvételi felhívás közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért 
a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel. 
(2) A részvételi dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő testü-
let dönt. 
(3) A részvételi dokumentációt illetőleg ismertetőt (a továbbiakban együtt: részvételi dokumentá-
ció) megvásárló cég adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve, telefonszáma, telefaxszáma) a 
dokumentáció átadásakor rögzíteni kell. A részvételi dokumentáció átadásáról átvételi elismer-
vényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője aláír. 
(4) A (3) pontban előírt adatrögzítés kizárólagos célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai 
szerint teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat eleget tehessen. Egyéb cé-
lokra az adatok nem használhatók fel. Az adatvédelem jogszabályi előírásait biztosítani kell. 
(5) Amennyiben az ajánlattevő a részvételi dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzések 
koordinálásával megbízott ügyintéző köteles intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést 
írásban kell dokumentálni. 
(6) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (7)-(8) pontjában megha-
tározottak az irányadók azzal, hogy ajánlattétel szakasza helyett részvételi szakaszt kell érteni. 
(7) Konzultáció megtartásáról a bírálóbizottság dönt. A konzultáció lebonyolítása a közbeszer-
zési szakértelemmel rendelkező szakember feladata. A konzultáció jegyzőkönyv formájában tör-
ténő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv ajánlattevők részére történő megküldéséért a közbe-
szerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel. 
(8) A részvételi felhívás illetve a részvételi dokumentáció módosításáról, a részvételi határidő 
meghosszabbításáról, a részvételi felhívás visszavonásáról a Kbt szabályai szerint, a bírálóbizott-
ság dönt. 
(9) A módosításhoz, visszavonáshoz kapcsolódó, Kbt szerinti tájékoztatási, hirdetmény közzé-
tételi kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember felel. 
(10) A részvételi jelentkezéseket megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni Az átvételt írás-
ban kell dokumentálni Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy a részvételi jelentkezés cso-
magolása sértetlen-e, illetve megfelel-e a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban 
meghatározott követelményeknek. 
(11) A részvételi jelentkezés csomagolására rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját, 
valamint az átvevő kézjegyét. 
(12) A részvételi jelentkezések bontásig történő őrzéséről a közbeszerzési szakértelemmel ren-
delkező szakember vagy a téma szerint illetékes ügyintéző gondoskodik. 

 
A részvételi jelentkezések bontása 

(13) A részvételi jelentkezések felbontását a bírálóbizottság vagy a feladatait felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó végzi. 
(14) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel. 
(15) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv megküldéséről a közbeszerzési szakértelemmel 
rendelkező szakember vagy a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Tanácsadó gondoskodik. 

 
A részvételi jelentkezések elbírálása és értékelése 

(16) A részvételi jelentkezések elbírálását és értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát 
teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a közbeszerzési szakértelemmel  
rendelkező szakember és a jegyző felel. 
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(17) A részvételi jelentkezések hiányosságait a bírálóbizottság jegyzőkönyvben állapítja meg, és 
hiánypótlásra hívja fel a jelentkezőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzési 
szakértelemmel rendelkező szakember gondoskodik. 
(18) A hiányosságok pótlását követően a Kbt szabályai, a részvételi felhívás és a részvételi do-
kumentáció rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli a 
részvételi jelentkezéseket 
(19) A részvételi jelentkezések minősítése és a hozzá kapcsolódó felvilágosítás kérése a bírálóbi-
zottság hatáskörébe tartozik. 
(20) A bírálóbizottság a részvételi szakaszra vonatkozóan írásbeli szakvéleményt és döntési ja-
vaslatot készít a képviselő-testület részére. A bírálóbizottság bírálatban részt vevő valamennyi 
tagjának a bírálatról bírálati lapot kell kiállítania. 
(21) A részvételi szakasz eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéle-
ménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt. 
(22) A bírálóbizottság ezen fejezetben taglalt feladatait Felelős Akkreditált Közbeszerzési Ta-
nácsadó bevonása esetén annak közreműködésével  látja el. 
 

A két szakaszos eljárás ajánlattételi szakasza 
(23) Az ajánlattételi felhívás megküldéséért a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakem-
ber felel. 
(24) Az ajánlattételi szakaszra a VI. fejezet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni 
azzal, hogy ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. 
 

VIII. FEJEZET  
A tárgyalásos eljárás lefolytatásának szabályai 

 
Általános szabályok 

(1) A tárgyalásos eljárásra a szabályzat VI. fejezetének szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
(2) A Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást a képviselő-testület jóváhagyását 
követően a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember közreműködésével a bírálóbi-
zottság elnöke adja meg. 
(3) A tárgyalás(ok) menetének részletes szabályait a Kbt rendelkezéseit figyelembe véve, a bírá-
lóbizottság határozza meg. 
(4) A Kbt. 102. § (1) bekezdése szerint a tárgyalásra való alkalmasságot a bírálóbizottság javas-
lata alapján a bírálóbizottság elnöke állapítja meg.  
(5) A tárgyalás(oka)t a bírálóbizottság folytatja le. 
(6) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a közbeszerzési szakértelemmel 
rendelkező szakember felügyeli. 
(7) A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért és megküldéséért a közbeszerzési szak-
értelemmel rendelkező szakember felel. 

 
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás különös szabályai 

(7) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra a szabályzat VII. fejezetének szabá-
lyait kell megfelelően alkalmazni. 
(8) Az ajánlattevők Kbt. 86. § (3) bekezdés szerinti meghatározására a képviselő-testület jogo-
sult. 
(9) A Kbt. 85. § szerint az eljárásban való részvételre meghívott ajánlattevők megjelölésére a 
képviselő-testület jogosult. 
(10) A Kbt. 87. § (2) bekezdés szerinti ajánlattételi felhívás összeállításáért és közzétételéért a 
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember és a jegyző felel. 
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(11) A Kbt. 89. § szerint az ajánlatok bírálatát, hiánypótlási felhívás összeállítását a Bírálóbizott-
ság végzi el. A hiánypótlási felhívást a bírálóbizottság javaslatát követően a képviselő-testület 
hagyja jóvá. 

 
 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás különös szabályai 

(12) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásához szükséges feltételek vizsgálatát kö-
vetően a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület az eljárás kiírását követően dönt az 
ajánlattételre meghívott ajánlattevő(k) személyéről. 
(13) A ajánlattevők személyére javaslatot tehet: 

a) a polgármester 
b) a képviselő-testület tagja 
c) a képviselő-testület bizottságának tagja 
d) a bírálóbizottság tagja 
e) jegyző 

(14) A Kbt 103. § szerinti tájékoztatás összeállításáért a közbeszerzési szakértelemmel rendelke-
ző szakember felel. A tájékoztatást a képviselő-testület jóváhagyását követően a közbeszerzési 
szakértelemmel rendelkező szakember küldi meg a Közbeszerzési Döntőbizottság részére. 
(15) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (7)—(8) pontjában meg-
határozottak az irányadók. 
(16) Az ajánlattételi határidő és a dokumentáció módosítására, az ajánlattételi felhívás visszavo-
nására és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási és hirdetmény-közzétételi kötelezettség teljesítésére 
a szabályzat VI. fejezet (15)—(16) pontjában meghatározottak az irányadók. 
(17) A bírálóbizottság ezen fejezetben taglalt feladatait Felelős Akkreditált Közbeszerzési Ta-
nácsadó bevonása esetén annak közreműködésével  látja el. 
 

IX. FEJEZET 
A nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás szabályai 

 
(1) E fejezet szerint kell eljárni az uniós értékhatárt el nem érő, és egyben a nemzeti értékhatá-
rokat elérő értékű közbeszerzések megvalósításakor. 
(2) Az eljárás során, a Kbt előírásai és hivatkozásai alapján a szabályzat, vonatkozó pontjai 
megfelelően alkalmazandóak. 
(3) A 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított eljárásrendi szabályokat közbe-
szerzési szakértelemmel rendelkező szakember és a jegyző javaslata alapján a Képviselőtestület 
fogadja el. 
(4) A (3) pont szerinti eljárásrend kialakításáig az Önkormányzat a Kbt 112. § (1) bekezdés b) 
pont szerinti eljárásrendet alkalmazza a nemzeti eljárásrend szerinti eljárásainak lebonyolítása-
kor. 
(5) A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint indítandó eljárások esetén az ajánlattételre felkért aján-
lattevők számát és személyét a képviselő-testület határozza meg a vonatkozó minimum előírá-
soknak eleget téve, a rendelkezésre álló vállalkozói nyilvántartás alapján. 
(6) Az ajánlattevők személyére javaslatot tehet: 

a) a polgármester 
b) a képviselő-testület tagja 
c) a képviselő-testület bizottságának tagja 
d) a bírálóbizottság tagja 
e) jegyző 
 

(7) A Kbt 114. § (11) bekezdés alapján a részvétel jogának fenntartásáról a képviselő-testület 
dönt. 
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(8) A tárgyalásos egyszerű eljárás esetén a szabályzat VIII. fejezet megfelelő pontjai az irány-
adóak. 
 

X. FEJEZET 
A szerződés módosítása és teljesítése 
 

(1) A szerződés Kbt. 141. § szerinti módosításáról a Polgármester dönt a Képviselőtestület utóla-
gos tájékoztatásával. 
 

XI. FEJEZET 
A közbeszerzések ellenőrzése 
 

(1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának és vég-
rehajtásának ellenőrzéséért az önkormányzat belső ellenőre felel. 
 
(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki: 

a) a Kbt-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése; 
b) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen sza-
bályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése; 
c) a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése. 

(3) Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén köteles 
haladéktalanul írásban, egyidejűleg tájékoztatni a polgármestert és a jegyzőt. 
 

 
XII. FEJEZET  

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályai 
 

(1) A Kbt. 148. § (2) bekezdés szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és visszavonásáról a 
képviselő-testület dönt 
(2) Jogorvoslati eljárás során az önkormányzatot ügyvéd és (az érintett) közbeszerzési képzett-
séggel rendelkező személy, valamint a polgármester vagy az általa kijelölt személy(ek) képviseli. 
(3) A jogorvoslati kérelem elkészítése, a Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő meg-
küldése és eseteges hiánypótlása a (2) pontban meghatározott személyek feladata. A kérelmet 
megküldése előtt a polgármester hagyja jóvá. 
(4) A kérelemmel indított eljárás igazgatási díjának megfizetését a téma szerint illetékes ügyinté-
ző a polgármester jóváhagyását követően kezdeményezi a gazdasági osztály vezetőjénél. A díj 
megfizetéséről a gazdasági osztály vezetője gondoskodik. 
(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának bírósági felülvizsgála-
tát a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a képviselő-testület kezdeményezhe-
ti. 
(6) A tárgyalás kéréséről a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a jegyző dönt. 
(7) A keresetlevelet a (2) pontban meghatározott személyek készítik el és a polgármester és a 
jegyző jóváhagyását követően benyújtják Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. 
(8) Az első fokon eljáró bíróság határozata ellen benyújtandó fellebbezésről a (2) pontban 
meghatározott személyek javaslata alapján a képviselő-testület dönt. 

XIII. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

 
(1) Az önkormányzat közbeszerzéseit bonyolító szervezeti egységek, valamint az egyéb jogvi-
szony alapján közreműködő személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat 
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előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondos-
sággal eljárni. 
(2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre kell alkal-
mazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. és a vonatkozó jog-
szabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
      Tatár László sk.               Dr. Pető Zoltán sk. 
          polgármester     jegyző 
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1. számú függelék 
 

A közösségi, a nemzeti, továbbá a nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzésekre 
irányadó közbeszerzési értékhatárok 

 
1. A közösségi értékhatárok a Kbt II. részének alkalmazásakor. E szabályozás tekintetében: 

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pont szerinti ajánlatkérők: 
135 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 41 427 450 forint; 
b) árbeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pontján kívüli ajánlatkérők: 
209 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 64 135 830 forint; 
c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szerep-
lő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 230 152 500 forint. 
d) építési beruházás esetében: 5 225 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 603 395 
750 forint; 
e) építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint. 

 
2. Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén 
irányadó, a Kbt. 10. § 1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közösségi értékhatár: 

a) 418 000 euró,                       128 271 660 forint (árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelése) 
b)5 225 000 euró,                    1 603 395 750 forint (építési beruházás) 
 

3. A Kbt Harmadik rész alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatárok 2017. január l-
jétől: 

 

A Kbt. III. részének - a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő - alkalmazásakor 
a) árubeszerzés esetében: 15 000 000 forint 
b) építési beruházás esetében: 25 000 000 forint 
c) építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint 
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 15 000 000 forint 
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint 
 
A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor 
a) árubeszerzés esetében: 50 000 000 forint 
b) építési beruházás esetében: 100 000 000 forint 
c) szolgáltatás megrendelése esetében:  50 000 000 forint 
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2. számú függelék 
 

A közbeszerzésekről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok 
 

2015. évi CXLIII tv. A közbeszerzésekről 

307/2015. (X.27.) 
Korm. rendelet 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszer-
zési szabályokról 

308/2015. (X.27.) 
Korm. rendelet 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések 
teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által vég-
zett ellenőrzéséről 

310/2015 (X.28.) 
Korm. rendelet 

A tervpályázati eljárásokról 

320/2015 (X.30.) 
Korm. rendelet 

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 

321/2015 (X.30.) 
Korm. rendelet 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok iga-
zolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásá-
nak módjáról 

322/2015 (X.30.) 
Korm. rendelet 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kap-
csolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének rész-
letes szabályairól  

323/2015 (X.30.) 
Korm. rendelet 

Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

324/2015 (X.30.) 
Korm. rendelet 

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten 
katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, 
illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabá-
lyokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról. 

44/2015 (XI.2.) 
MvM rendelet 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellen-
őrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról 
és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzés-
ről 

45/2015 (XI.2.) 
MvM rendelet 

A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról 

46/2015 (XI.2.) 
MvM rendelet 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regiszt-
rációjáról 
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3. számú függelék 
 

…………………………………………….. 
……… évi közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége CPV kód Irányadó eljá-

rásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés A beszerzés becsült 
értéke  

(tekintettel az egy-
beszámításra) 
Nettó HUF 

az eljárás megindítá-
sának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés teljesítésé-
nek várható időpont-
ja vagy a szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés           
       

II. Építési beruházás           
       

       
III. Szolgáltatás-

megrendelés           
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4. számú függelék 
 
 
 

Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I 
É S   T I T O K T A R T Á S I    N Y I L A T K O Z A T 

 
 
 
 
Alulírott ……………mint a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagja (elnöke) Fegyvernek Város 
Önkormányzata (székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) ajánlatkérő által megindí-
tott közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzések-
ről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ban foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi 
okok nem állnak fenn. 
 
Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot megőr-
zöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki. 
 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Bírálóbizottság munkáját és a döntéshozó döntésének elő-
készítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem. 
 
Jelen nyilatkozatot a Fegyvernek Város Önkormányzata által … tárgyban lefolytatandó közbe-
szerzési eljárással kapcsolatban teszem. 
 
 
 
Kelt:……………………. 
 
 
 
 
 ...........................................................………….. 
 aláírás 
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5. számú függelék  
Á L T A L Á N O S    Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I 

É S   T I T O K T A R T Á S I    N Y I L A T K O Z A T 
A   K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T    T A G J A I    S Z Á M Á R A 

 
Alulírott ………….(lakcím: …………) mint Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 5231 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) Képviselő-testületének tagja nyilatkozom, hogy a közbe-
szerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott kizáró körülményeket és össze-
férhetetlenségi okokat az alábbiak szerint megismertem:  
25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy 
elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek 
kialakulását. 
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatké-
rő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására 
bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont 
személy vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc)5 a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljá-
rással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
(4)6 A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - 
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
a) a köztársasági elnök, 
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 
c) a Kormány tagja, 
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e) a legfőbb ügyész, 
f) az Alkotmánybíróság elnöke, 
g) az Állami Számvevőszék elnöke, 
h)  a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi 
Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, 
vagy 
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
j)-m)  
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulaj-
donában álló szervezet. 
 
Egyúttal kijelentem, hogy az önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési  
eljárások során haladéktalanul bejelentem, amennyiben bármilyen összeférhetetlenségi ok  
vagy kizáró körülmény fenn áll.  
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Kijelentem továbbá, hogy közbeszerzési eljárások során tudomásomra jutott üzleti titkot  
megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.  
 
Kelt:………………………… 

...........................................................…………..  
aláírás 

 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 09-ei rendkívüli 
ülésére közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 27. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő 
köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőr-
zésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint 
szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban 
a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során 
hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket. 
 
A 22/2016.(VII.8.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítása he-
lyett - a joganyag nagymértékű változása miatt – új szabályzat elfogadását javasoljuk a mel-
léklet szerint. 
 
............../2017.(III.09.) sz.      határozati javaslat: 
 
Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. tv. 27. § (1) bekezdése alapján a Fegyvernek Város Önkormányzata Köz-
beszerzési Szabályzatát a mellékletben található formában és tartalommal jóváhagyja.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2016.(VII.28.) sz. önkor-

mányzati határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Fegyvernek, 2017. március 09. 
         Tatár László  
         polgármester 
 
Készítette: Nardai Dániel 



 
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2017. ÉVI BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI TERV 
 

 
 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés A beszerzés becsült 
értéke  

(tekintettel az 
egybeszámításra) 

Nettó HUF 

az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés  

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogram Fegyvernek 

16000000-5 
18100000-0 

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő, a közösségi 
értékhatár alatti 

Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerinti 

összefoglaló 
tájékoztatással 

induló nyílt 
eljárás 

2017. március 2017. április 55.620.000.- 

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogram 

tejfeldolgozáshoz 
kapcsolódó csomagoló és 

pasztőröző készülék 
valamint függesztett 
permetező és öntöző 
rendszer és tartozékai 

beszerzése 

16000000-5 
18100000-0 

Nemzeti 
értékhatárokat 

elérő, a közösségi 
értékhatár alatti 

Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerinti 

összefoglaló 
tájékoztatással 

induló nyílt 
eljárás 

(egybeszámítási 
kötelezettség 

alapján) 

2017. május 2017. június 10.000.000.- 

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogramok 

Fegyverneken  - munkaruha, 
védőeszköz beszerzése 

18100000-0 

1 millió forintot 
meghaladó, 

nemzeti 
értékhatárt el nem 

érő beszerzési 
eljárás 

lebonyolítása 

Kbt.111. § (1) bek. 
j), k) pontjai 

alapján kivétel  
2017. március 2017. április 1.500.000.- 



 
 

II. Építési beruházás 
  

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogramok 

Fegyverneken - tejkezelő és 
tűzi víztároló építése 

45000000-7 

1 millió forintot 
meghaladó, 

nemzeti 
értékhatárt el nem 

érő beszerzési 
eljárás 

lebonyolítása 

Három 
árajánlattal 

történő 
pályáztatás 

2017. május 2017. június 8.000.000.- 

 
III. Szolgáltatás-megrendelés 

 

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogramok 

Fegyverneken (térkő 
minősítés) 

71300000-1 

1 millió forintot 
meghaladó, 

nemzeti 
értékhatárt el nem 

érő beszerzési 
eljárás 

lebonyolítása 

Három 
árajánlattal 

történő 
pályáztatás 

2017. március 2017. május 1.000.000.- 

2017. évi Járási startmunka 
mintaprogramok 

Fegyverneken (hulladék 
szállítás és ártalmatlanítás) 

90500000-2 

1 millió forintot 
meghaladó, 

nemzeti 
értékhatárt el nem 

érő beszerzési 
eljárás 

lebonyolítása 

Három 
árajánlattal 

történő 
pályáztatás 

2017. március 2017. március 2.200.000.- 

 
Jóváhagyva: 2017/03/09 ........................................ KT ülésen 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
 

Előterjesztés 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 09-ei rendkívüli 
ülésére a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.442. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők - 
a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek 
az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017 évi közbeszerzési tervét javasoljuk a melléklet sze-
rint elfogadni. 
 
............./2017.(III.09.) sz.      határozati javaslat: 
 
A 2017. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. tv. 42. § (1) bekezdése alapján Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. 
évi Közbeszerzési Tervét a mellékletben található formában és tartalommal jóváhagy-
ja.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
 
Fegyvernek, 2017. március 09. 
 
         Tatár László  
         polgármester 
 
Készítette: Nardai Dániel 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 09-ei rendkívüli 
ülésére a 2017. évi start mintaprogram közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évben támogatást nyert Járási start mintaprogram 
megvalósítására. A támogatási szerződésben szereplő eszközöket azok értéke miatt közbe-
szerzési eljárás keretében szükséges beszerezni, melyről a Fegyvernek Város Önkormányzat 
képviselőtestületének szükséges döntenie. 
 
............./2017.(III.09.) sz.      határozati javaslat: 
 
A 2017. évi start mintaprogram közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Járási startmunka 
mintaprogram Fegyvernek támogatási szerződései alapján és a 2017 évi Közbe-
szerzési Terv 1 pontja alapján (CPV 16000000-518100000-0) elhatározza közbeszer-
zési eljárások megindítását, a Nemzeti értékhatárokat elérő, a közösségi értékhatár 
alatti, Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nyílt eljárás 
szerint. 
 

2.) Az 1.) pontban megjelölt Közbeszerzési eljárás becsült összege: nettó 55.620.000 Ft. 
 

3.) Az 1.) pontban megjelölt Közbeszerzési eljárás forrása: Fegyvernek Város Önkor-
mányzata 2017 évi költségvetése, támogatások államháztartáson belülről kiemelt elő-
irányzata. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
 
Fegyvernek, 2017. március 09. 
 
         Tatár László  
         polgármester 
 
Készítette: Nardai Dániel 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 09-ei rendkívüli 
ülésére a 2017. évi start mintaprogram közbeszerzési eljárásban résztvevő bizottság ösz-
szetételéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Járási startmunka minta-
program Fegyvernek támogatási szerződései alapján és a 2017 évi Közbeszerzési Terv 1 pont-
ja alapján (CPV 16000000-518100000-0) elhatározta közbeszerzési eljárás megindítását. 
 
A Tisztelt Képviselő-testületnek szükséges döntenie az eljárásban részt vevő Bizottsági tagjai-
ról a határozati javaslat szerint. 
 
............/2017.(III.09.) sz.      határozati javaslat: 
 
A 2017. évi start mintaprogram közbeszerzési eljárásban résztvevő bizottság összetételé-
ről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……… (III.09.) számú hatá-
rozat alapján megindított Nemzeti értékhatárokat elérő, a közösségi értékhatár alatti, 
Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nyílt eljárásban a 
Bírálóbizottság tagjait az alábbiakban jelöli ki: 

1.) Jogi szakértő: Fegyvernek Város Önkormányzat Jegyzője 
2.) Pénzügyi szakértő: Angyal Csaba,  
3.) Szakmai szakértő: Nardai Dániel 
4.) Közbeszerzési szakértő: Bakos László 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
 
Fegyvernek, 2017. március 09. 
 
         Tatár László  
         polgármester 
 
Készítette: Nardai Dániel 



Ssz. Költség megnevezése mennyiség m.e.
nettó 

egységár 
(HUF)

ÁFA (27 %) 
(HUF)

nettó összen 
(HUF)

bruttó 
egységár 
(HUF)

bruttó 
összesen 
(HUF)

1. Lombtrágya 5 l 0 0 0 0 0
2. Napraforgó vetőmag 75 kg 0 0 0 0 0
3. Gyomírtószer 10 kg 0 0 0 0 0
4. Rovarölő 1 l 0 0 0 0 0
5. Gyomírtószer 7 kg 0 0 0 0 0
6. Lombtrágya 31 l 0 0 0 0 0
7. Lombtrágya 95 l 0 0 0 0 0
8. Paprika vetőmag 1 kg 0 0 0 0 0
9. Gombaölő permetszer 10 l 0 0 0 0 0
10. Rovarölő 2 l 0 0 0 0 0
11. Gombaölő permetszer 10 l 0 0 0 0 0
12. Gombaölő permetszer 1 l 0 0 0 0 0
13. Gombaölő permetszer 5 l 0 0 0 0 0
14. Gombaölő permetszer 5 l 0 0 0 0 0
15. Rovarölő 1 l 0 0 0 0 0
16. Lombtrágya 20 l 0 0 0 0 0
17. Műtrágya egyéb 2 000 kg 0 0 0 0 0
18. Gyomírtószer 5 kg 0 0 0 0 0

1. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

1. Kenőanyag 1 000 l 0 0 0 0 0
2. Gázolaj (dieselolaj) 14 250 l 0 0 0 0 0

2. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

2017. évi Járási startmunka mintaprogram Fegyvernek

1. ajánlati rész: Mezőgazdaság vetőmag, trágya, vegyszer

2. ajánlati rész: Mezőgazdaság üzemanyag, kenőanyag



1. Raklap, raklapos rakonca 150 db 0 0 0 0 0
2. Sóder 400 m3 0 0 0 0 0
3. Sóder 80 m3 0 0 0 0 0
4. Sóder 200 m3 0 0 0 0 0
5. Gyorskötő adalék 1 000 l 0 0 0 0 0
6. Cement 1 730 q 0 0 0 0 0

3. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

1. Gázolaj (dieselolaj) 2 000 l 0 0 0 0 0
4. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

1. Cement 135 q 0 0 0 0 0
2. Zúzottkő 420 t 0 0 0 0 0
3. Aszfalt 532 t 0 0 0 0 0
4. Sóder 255 m3 0 0 0 0 0
5. Sóder 70 m3 0 0 0 0 0
6. Padkaszegély 3 000 db 0 0 0 0 0
7. Porlekötő emulzió 6 000 kg 0 0 0 0 0

5. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

1. Gázolaj (dieselolaj) 410 l 0 0 0 0 0
6. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

1. Betonkeverő és tartozékai 1 db 0 0 0 0 0
2. Gyémánt-vágókorong 10 db 0 0 0 0 0
3. Sarokköszörű(sarokcsiszoló) 1 db 0 0 0 0 0
4. Csavarhúzó készlet 1 db 0 0 0 0 0
5. Kézi körfűrész 1 db 0 0 0 0 0
6. Laposvéső 9 db 0 0 0 0 0

7. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

7. ajánlati rész:  Közút kis értékű tárgyi eszközök

4. ajánlati rész: Helyi sajátosság üzemanyag

5. ajánlati rész: Közút út építési anyagok

6. ajánlati rész: Közút üzemanyag

3. ajánlati rész:Helyi sajátosság építési anyagok



1. Cement 90 q 0 0 0 0 0
2. Zúzottkő 20 t 0 0 0 0 0
3. Sóder 30 m3 0 0 0 0 0
4. Áteresz és tartozékai 120 db 0 0 0 0 0
5. Fa fűrészáru 6 m3 0 0 0 0 0

8. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

1. Gázolaj (dieselolaj) 7880 l 0 0 0 0 0
9. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

1. Elektromos láncfűrész és tartozéka 1 db 0 0 0 0 0
2. Ágvágó olló (karos, teleszkópos) 10 db 0 0 0 0 0
3. Betonkeverő és tartozékai 1 db 0 0 0 0 0
4. Fejsze 15 db 0 0 0 0 0
5. Hasító fejsze 15 db 0 0 0 0 0
6. Kézi kasza és tartozék 20 db 0 0 0 0 0
7. Kézi kasza és tartozék 15 db 0 0 0 0 0
8. Bezinmotoros fűkasza 5 db 0 0 0 0 0

10. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

1. Gázolaj (dieselolaj) 1000 l 0 0 0 0 0
11. ajánlati rész összesen: 0 0 0 0

Mindösszesen:

8. ajánlati rész: Belvíz építési anyagok

9. ajánlati rész: Belvíz üzemanyag

10. Ajánlati rész: Belvíz kis és nagy értékű tárgyi eszközök

11. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók üzemanyag



Tisztelt Hatóság! 

 

 

 

Hivatkozással a Kbt. 113.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a mai napon Fegyvernek Város 
Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Fegyvernek 
eszközbeszerzése tárgyú Összefoglaló tájékoztatást küldött meg a KBA rendszerben a KBE-
................./2017 számon, mely kapcsán tájékoztatom, hogy az eljárást megindító felhívást saját 
kezdeményezésére az alábbi gazdasági szereplőknek fogja megküldeni: 

 

1. Célbeton Kft. 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
2. Don-Agro Kft. 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2 hrsz. 
3. Wetex Kft. 1054 Budapest, Akadémia út 16. 
4. Zagyva János EV. 5420 Túrkeve, Kinizsi út 52. 

 

 

 

 

Ajánlatkérő megbízásából: Bakos László - FAKSZ 00171 lajstromszám 
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AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
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Ajánlattételi Felhívás 

 
 

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti 
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 113. §. (1) bekezdése alapján szabályozott nyílt eljárás 

lefolytatására 
 
 

1) AJÁNLATKÉRŐ 
Hivatalos név:  Fegyvernek Város Önkormányzata 
Székhely:  Magyarország 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Telefon:  +36 56 / 556-010 
E-mail:    hivatal@fegyvernek.hu 
Fax:   +36 56 / 556-010 
Típusa:   Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont – helyi Önkormányzat 
 

Ajánlatkérő Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadója: 
Neve:    Bakos László EV.  
Címe:    5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
Telefon:   +36 30/848-8454, fax.: +36 56/786-695 
E-mail:    kozbeszerzes.bakos@gmail.com 
Lajstromszám:   00171 
 
2) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, INDOKA 
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti 
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 113. §. (1) bekezdés alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a 
beszerzés becsült értékére. 
 
3) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA 
Ajánlatkérő az ajánlattételhez jelen Felhívást (I. kötet) és Ajánlattételi Dokumentációt készített 
(II.kötet) illetve minden további szerződéses követelményt (III. kötet), műszaki iratanyagot (IV. kötet) 
jelen felhívással egyidejűleg térítésmentesen küld meg Ajánlattevők részére. A kapcsolattartás 
valamint a közbeszerzési valamennyi irat korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen az 
eljárás közbeszerzési szaktanácsadója által a kozbeszerzes.bakos@gmail.com címen kerül 
megküldésre, valamint annak közzétételével a KBA rendszerben illetőleg Ajánlatkérő honlapján 
korlátozásmentesen érhető el.  
 
4) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 
A közbeszerzési eljárás tárgya: árubeszerzés az alábbi tárgyban: 
2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Fegyvernek eszközbeszerzése 11 ajánlati rész alapján 

1. ajánlati rész: Mezőgazdasági program vetőmag, tárgya, vegyszer 
2. ajánlati rész: Mezőgazdasági program üzemanyag, kenőanyag 
3. ajánlati rész: Helyi sajátosság építési anyagok 
4. ajánlati rész: Helyi sajátosság üzemanyag 
5. ajánlati rész: Közút program útépítési anyagok 
6. ajánlati rész: Közút program üzemanyag 
7. ajánlati rész: Közút program kis értékű tárgyi eszközök 
8. ajánlati rész: Belvíz program építési anyagok 
9. ajánlati rész: Belvíz program üzemanyag 
10. ajánlati rész: Belvíz program kis és nagy értékű tárgyi eszközök 
11. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók üzemanyag 

 
A további részletes tevékenységek a költségvetési kiírás valamint a tervdokumentáció szerint. 

Fő szójegyzék (CPV)  Kiegészítő szójegyzék  
Fő tárgy  18100000-0 
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    03100000-2 
    16000000-5 
    44100000-1 
   44510000-8   □□.□□.□□.□□-□   
  

5) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 
Szállítási szerződés a 2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Fegyvernek eszközbeszerzésének 
megvalósítására, 11 ajánlati rész alapján. Szerződés ajánlati részenként kerül megkötésre. 

 

6) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 
Az időtartam hónap(ok)ban:  □□ vagy napokban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés    □□□□/ □□/□□ (év/hó/nap) ÉS/VAGY  
 befejezés  2017/05/31 (év/hó/nap)   
 

7)  TELJESÍTÉS HELYEI 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

NUTS-kód HU322 
 

8) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE 
Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az általa teljesítés-
igazolással elismert szállítási körülmények alapján hiány- és hibamentesen kitöltött és benyújtott 
számlákat fogadja be.  
A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő által kiállított számlák ellenében átutalással, magyar forint 
(HUF) egységben történik, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. 
Előlegfizetésre nincs lehetőség. 
Ajánlati részenként 1 db végszámla nyújtható be, melynek kötelező melléklete a valamennyi termék 
leszállítását jóváhagyó szállítólevél. Végszámla az ajánlati rész utolsó termékének kiszállítása után 
állítható ki. 
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint - HUF. 
Tartalékkeret nem kerül meghatározásra. 
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentumok részét képező szerződéstervezet rögzíti. 
 

9) TÖBBVÁLTOZATÚ ÉS RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGEK 
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja, a részekre történő ajánlattételt előírja: 
2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Fegyvernek eszközbeszerzése 11 ajánlati rész alapján 

1. ajánlati rész: Mezőgazdasági program vetőmag, tárgya, vegyszer 
2. ajánlati rész: Mezőgazdasági program üzemanyag, kenőanyag 
3. ajánlati rész: Helyi sajátosság építési anyagok 
4. ajánlati rész: Helyi sajátosság üzemanyag 
5. ajánlati rész: Közút program útépítési anyagok 
6. ajánlati rész: Közút program üzemanyag 
7. ajánlati rész: Közút program kis értékű tárgyi eszközök 
8. ajánlati rész: Belvíz program építési anyagok 
9. ajánlati rész: Belvíz program üzemanyag 
10. ajánlati rész: Belvíz program kis és nagy értékű tárgyi eszközök 
11. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók üzemanyag 

 

10) AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján) 
 

Részszempont Súlyszám 
 

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben 60 
2. Szállítási időtartam mértéke 40 

 
 
Az 1. részszempont vonatkozásában egész számra történő matematikai kerekítés az irányadó. 
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10 pont. 
 

Az 1. és 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó 
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig 
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a 
pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 

A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb szállítási idő 
mértéke) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a 
pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy a  2. bírálati részszempont kapcsán az 
alábbi kritériumokat írja elő: 
A Szállítási időtartam mértéke (a szerződéskötéstől/ megrendeléstől számított termékszállítás) – a 30 
napon belüli termékszállításnál kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető, valamint a 8 napon belüli vagy 
annál kevesebb időtartamú, de legkevesebb 3 napon belüli szállítási vállalás is a maximális 10 pont 
értékelésben részesül.  
 
11) KIZÁRÓ OKOK ÉS MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDJAI 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
 

Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania 
arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia.  
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlattevő az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők tekintetében nem állnak 
fenn a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdése szerinti kizáró okok.  
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, az 
alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
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szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás megküldésének 
napjánál. 
Ha az ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának 
valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt munkanapos 
határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt a kizáró okok tekintetében az ajánlattételi 
felhívásban előírt igazolások benyújtására. 
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű 
másolatban is benyújthatóak. 
 
12) AKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, IGAZOLÁSI MÓDOK, ADATOK 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
P1./ Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága 
igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a jelen felhívás 
megküldésének napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 
vonatkozóan a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával 
(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által 
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem 
szükséges. 
 

P1./Utalás az alkalmasság igazolására 
Ajánlati részenként azonos elvárás. 
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a saját vagy jogelődje mérleg szerinti 
eredménye a jelen felhívás megküldésének napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évben 
egynél többször negatív volt. 
Ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért 
nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.  
Ebben az esetben Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem eléri el a 
nettó 2 millió Ft-ot.  
Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő 
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelménynek elegendő, ha az egyik ajánlattevő megfelel. 
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet, mely esetben a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben előírtakat is 
megfelelően alkalmazni kell. 
 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága - 
figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot 
különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet 
megítélni – igazolható:  
M1./ a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb, szállításainak ismertetésével.  
M1./ Utalás az alkalmasság igazolására 
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított három évben nem rendelkezik  
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1. ajánlati rész: Mezőgazdasági program vetőmag, tárgya, vegyszer esetében legalább egy 
darab nettó 800.000 HUF (nyolcszázezer magyar forint) értékű termékek szállítási  

2. ajánlati rész: Mezőgazdasági program üzemanyag, kenőanyag esetében legalább egy darab 
nettó 4.000.000 HUF (négymillió magyar forint) értékű termékek szállítási 

3. ajánlati rész: Helyi sajátosság építési anyagok esetében legalább egy darab nettó 7.000.000 
HUF (hétmillió magyar forint) értékű termékek szállítási  

4. ajánlati rész: Helyi sajátosság üzemanyag esetében legalább egy darab nettó 300.000 HUF 
(háromszázezer magyar forint) értékű termékek szállítási  

5. ajánlati rész: Közút program útépítési anyagok esetében legalább egy darab nettó 12.000.000 
HUF (tizenkettőmillió magyar forint) értékű termékek szállítási  

6. ajánlati rész: Közút program üzemanyag esetében legalább egy darab nettó 70.000 HUF 
(hetvenezer magyar forint) értékű termékek szállítási  

7. ajánlati rész: Közút program kis értékű tárgyi eszközök esetében legalább egy darab nettó 
150.000 HUF (egyszáz ötvenezer magyar forint) értékű termékek szállítási 

8. ajánlati rész: Belvíz program építési anyagok esetében legalább egy darab nettó 700.000 
HUF (hétszázezer magyar forint) értékű termékek szállítási  

9. ajánlati rész: Belvíz program üzemanyag esetében legalább egy darab nettó 1.500.000 HUF 
(egymillió ötszázezer magyar forint) értékű termékek szállítási  

10. ajánlati rész: Belvíz program kis és nagy értékű tárgyi eszközök esetében legalább egy darab 
nettó 800.000 HUF (nyolcszázezer magyar forint) értékű termékek szállítási  

11. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók üzemanyag esetében legalább egy darab nettó 200.000 
HUF (kettőszázezer magyar forint) értékű termékek szállítási referenciájával. 

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. 
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet, mely esetben a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdéseiben előírtakat is 
megfelelően alkalmazni kell. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy 
arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az 
ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kárt megtérítéséért. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek 
a jogutódlás esetére. 
 

Mind a gazdasági és pénzügyi, mind a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében Ajánlatkérő a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdését alkalmazza, mely szerint a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az Ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelményeknek. 
 

Amennyiben valamely előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti, az alkalmassági követelmény teljesülésére vonatkozó 
nyilatkozatát is. 
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az 
ajánlattételi felhívásban előírt részletes adatokat tartalmazó saját nyilatkozatának benyújtására. 
Ha ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmával 
kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt munkanapos határidő tűzésével 
kérheti az érintett ajánlattevőt az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására. 
 

13) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐK 
2017. év március hó 31. napja 10:00 óra  
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14) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK ADATAI 
név:    Fegyvernek Város Önkormányzata 
cím:   5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Személyes benyújtás: Angyal Csaba kapcsolattartónál fenti címadatok alatt 
 

15) AZ AJÁNLAT NYELVE   
Magyar 
 

16) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS KÖRÜLMÉNYEI 
név:  Fegyvernek Város Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal épülete 
cím: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Időpontja:  2017. év március hó 31. napja 10:00 óra  
Jelen lévők:  A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint lehetnek jelen  
 
17) AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 30 nap. 
 
18) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MEGKÜLDÉSE  
2017. év március hó 20. napján elektronikus (e-mail) formájában az Ajánlattételi Felhívást és 
Dokumentációt illetve műszaki leírást és költségvetést (I-IV. kötet) valamennyi résztvevő 
térítésmentesen megkapja illetve annak elérhetősége korlátozásmentesen a KBA rendszerben 
valamint Ajánlatkérő honlapján (www.fegyvernek.hu) érhető el.  
Ajánlatkérő Összefoglaló tájékoztatót tett közzé 2017. március hó 10. napján a KBA rendszerben, 
amelyben megjelölt legalább 3 gazdasági szereplőt, - amelyeknek saját kezdeményezésre megküldi 
az Ajánlattételi felhívást és Dokumentációt – valamint feltüntette az eljárás iránti érdeklődés 
jelzésének határidejét. 
 
19) AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK 
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték és egyéb biztosíték adásához nem köti az ajánlattételt. 
 
20) EGYÉB FELTÉTELEK 
1. A szerződést biztosító kötelezettségek: 
1.1. Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények tekintetében 
a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. 
1.2. Hibás teljesítési kötbér: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények tekintetében a 
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a. 
1.3. Késedelmi kötbér: a vállalkozót a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési 
kötelezettség terheli, melynek mértéke a szállítási ár 0,1%/nap a késedelem első napjától, de 
maximum a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a mértékéig. 
 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell az ajánlatba csatolni! 
 

3. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, 
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
 

4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
összes adatot.   
 

5. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban 
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
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6. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, 
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-
mintáját, 
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől 
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó) írásos meghatalmazást 
 

7. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlathoz. Bármely 
okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges 
sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
 

8. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 113. § (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az 
eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklősüket jelezték volna - megküldte, 
egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
 

9. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról 
szóló megállapodást (pld. konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos 
jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése 
alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 

10. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, 
mind közös ajánlattevők tekintetében.  
 

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír. 
 

12. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a 
Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául 
szolgáló iratot, igazolást, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: garanciavállaló nyilatkozata 
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban. 
Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 
elfogadja.  
 

13. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben az ajánlatok 
értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
(személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a szervezet (személy) az összegezésben 
megjelölésre kerül. 
 

14. Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, ajánlatkérő elektronikus úton (e-mail) az ajánlattételi 
felhívással együtt közvetlenül megküldi az ajánlattevőknek. A dokumentáció átvétele (az elektronikus 
levél visszaigazolása, vagy az átvétel egyéb módon történő igazolása az ajánlatban) az eljárásban 
való részvétel feltétele. Az ajánlattételi dokumentáció másra át nem ruházható. 
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15. Irányadó idő: a felhívásban és a dokumentációban, valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 

16. Az ajánlattevő köteles minden, a szállításhoz szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 
Köteles a műszaki leírás, a szállítási helyszín és a költségvetési kiírás közötti felülvizsgálatot 
elvégezni, ez alapján ajánlatot adni. Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy azok a szerződés 
érvényességi idején belül változatlanok maradjanak. A megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell 
valamennyi, a szállítási tevékenységgel összefüggő költséget, járulékot és szállítási, rakodási és 
egyéb díjat.  
 

17. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az alábbi rendelkezések az irányadók: 
Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban, bármilyen módon összefűzve és 1 
példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf kiterjesztésű 
file), cégszerűen aláírva, minden, tartalommal rendelkező oldal sorszámozásával, számozott 
tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.  
A csomagolásra rá kell írni: „AJÁNLAT” „2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM-
FEGYVERNEK” „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel” 
A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.  
 

18. Az ajánlattevőtől cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges a tekintetben, hogy az 
ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) 
példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 
 

19. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. 
 

20. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(7) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.  
 

21.  Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. 
 

22. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentumokban (dokumentációban) nem 
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet  rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre 
egyebekben a Ptk. rendelkezéseit is kell alkalmazni. 
 

23. Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés 
alkalmazására nem kerül sor. 
 

24. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban, 
továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni. 
 

25. Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag 
egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad. Az egyenértékűség igazolása 
vonatkozásában Ajánlattevő feladata a teljeskörű bizonyító iratok benyújtása, mely az 
összehasonlítást biztosítja. Ennek körében Ajánlattevő köteles, az egyenértékűként általa megjelölt, 
valamint a referenciatermék vonatkozásában is, valamennyi műszaki körülményre tekintettel 
benyújtani, a műszaki paraméterekre vonatkozó igazoló számítását, alátámasztó iratát. Különösen az 
eszközök teljesítményére, méretére (pl. vastagság, szélesség, hossz), hatékonyságára, 
funkcionalitására, működési mechanizmusára, meghajtási módjára, a szerkezet üzemelési 
körülményeire (fogyasztás, zajkibocsátás, áramfelvétel, kapcsolódó kiegészítők), a textil termékek 
vonatkozásában annak anyagára, anyagminőségére, szakítószilárdságára, összetételére, 
kialakítására, valamint a termékek további meghatározó műszaki körülményeire. Az összehasonlítást 
bemutató számítást, igazoló iratot nyilatkozat formájában csatolni szükséges, melyben tudomásul 
veszi Ajánlattevő, hogy ha a termék főbb jellemzői között negatív eltérés (a referenciatermékkel 
legalább nem egyenértékű termék kerül megjelölésre) tapasztalható, ajánlata érvénytelen. 
Amennyiben nem egyértelmű módon és nem a legjellemzőbb termékjellemzőket mutatja be 
Ajánlattevő, úgy Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban kéri a pótlólagos igazolást. 
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26. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott 
faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők 
figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el 
a megfelelő kapcsolattartóhoz. 
 

27. A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való 
közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) 
bekezdéseinek rendelkezéseire.  
 

28. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket 
a Kbt. 79. §-a szerint. 
 

29. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredménye vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) 
pontját alkalmazza. 
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II. KÖTET 

 

 

 

 

Ajánlattételi Dokumentáció 
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Ajánlattételi Dokumentáció 

 
 
Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a 
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával az Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres 
ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár 
ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.  
 
Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítására hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított.  
 
Az Ajánlattételi Felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen Dokumentáció rendelkezései az 
irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges 
ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak. 
 

 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS 

INFORMÁCIÓK  
 

 

1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 

 
1. ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;  
2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag 
eladóját, c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
3. egységes európai közbeszerzési dokumentum: a Második Rész alkalmazásában a kizáró okok fenn 
nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti 
objektív kritériumok teljesülése előzetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a gazdasági 
szereplőnek az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett 
nyilatkozatát tartalmazza 

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom; 
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a 
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;  
5. hátrányos helyzetű munkavállaló: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló törvényben meghatározott fogalom;  
6. innováció: olyan új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat - 
beleértve többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat - új marketingmódszer, 
vagy új szervezési mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok 
terén, amelynek célja különösen valamely tevékenység hatékonyságának javítása, kedvező 
társadalmi és környezeti hatások elérése;  
7. írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények 
tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, 
majd közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is; 
8. kapcsolt vállalkozás: az a vállalkozás, amely a számvitelről szóló törvény értelmében a 
közszolgáltató ajánlatkérővel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy 
olyan vállalkozás, a) amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó 
befolyást gyakorol, b) amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy 
c) amely a közszolgáltató ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt 
áll; 
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9. közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés 
vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy 
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az 
eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, 
műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági 
szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;  
10. közbeszerzés előkészítése: az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás 
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel 
kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének 
felmérése, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése;  
11. közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy 
meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az 
eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás 
megkezdésének időpontja;  
12. közbeszerzési szerződés: e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, 
szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 24a.3 
közbeszerzési szolgáltató: olyan szervezet vagy személy, amely járulékos közbeszerzési szolgáltatást 
kínál a piacon, különösen a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó; 
13. meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább 
eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:  
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények 
névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét,  
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással 
rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal 
szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy 
együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek,  
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság 
(felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja;  
14. műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki 
paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy 
szolgáltatás is teljesítheti; 
15. pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben 
meghatározott fogalom 
16. szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses 
feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat 
17. támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi 
előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt, a kezességvállalást, és az 
adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott 
támogatását, valamint az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben 
meghatározott kedvezményezett célra történő felajánlását 
18. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 
19. Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.  
20. Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. 
Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott 
dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 
 
 

2. Általános tájékoztatás, Ajánlattevő feladata:  

 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával 
ajánlatkérőnek nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb 
jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen közbeszerzési 
dokumentum kizárólag az eljárást megindító felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a 
Kbt.-vel) összhangban értelmezendő. 
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Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat azon 
gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé teszi, akik a Kbt. 113.§ (1) bekezdése alapján kiválasztásra kerültek illetve 
mindazoknak a gazdasági szereplőknek, akik ajánlattételi szándékukat jelezték. 
 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezett és nyilvános további dokumentumok - 
a közvetlen megküldés mellett – közvetlenül szintén hozzáférhetőek lesznek.  
A közbeszerzési dokumentumok letölthetőek .doc és .pdf formátumban.  
 

A tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a műszaki dokumentáció részét képező 
és .xls/slo/pdf formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és 
az előírtaknak megfelelően az ajánlatban benyújtani. 
 

A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé.  
 

Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli 
azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) 
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az 
ajánlattevőnek e követelményekről külön nyilatkozatot nem kell benyújtania. 
Ajánlattevő az alábbi szervektől kérhet tájékoztatás: 
 

JNSZ Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztálya 
5000 Szolnok, Kellner Gyula út 2-4. III. emelet 
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 183. 
tel: 06-56-510-840 
fax: 06-56-510-848 
E-mail: szolnokjh.mvedmugy@jasz.gov.hu 
 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Ügyfélszolgálat tel.:06-1-795-5010 
E-mail:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  
 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely/Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Tel.: +36-1-795-1200  
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály, Bányászati Osztály 
Cím: 5000 Szolnok, Hősök tere 6. 
Postacím: 5001 Szolnok Pf.: 164. 
Telefon: (+36) 56-512-319 Fax: (+36) 56-512-337 
E-mail: szbk@mbfh.hu 
 

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az eljárást 
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, különösen, de nem 
kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat.  
 

A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a 
műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. A hiánypótlás vagy felvilágosítás 
megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hiba, átalánydíjas szerződésre tekintettel az árazott költségvetés (részletes árajánlat) 
valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek 
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti 
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verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 69. § (3) bekezdése] kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. 
A jelen közbeszerzési dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes 
ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő 
nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az 
ajánlattevőknek. Ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőknek, hogy a dokumentumminták helyességét 
minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja 
ajánlatát megtenni, ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő fokozott figyelemmel járjon el az egyes 
dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A közbeszerzési dokumentumban 
szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az ajánlatkérő által előírt valamennyi 
információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az 
alkalmasság, illetve egyéb, az ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény 
fennállásának vagy hiányának megállapítására.  
 

Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és 
igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa, a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel. 
 

A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az 
ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az 
eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen 
esetekben az ajánlat érvénytelennek minősül. 
 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, 
a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az 
ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 
66. § (4) bek.). 
 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar 
nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során. 
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását 
elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére. Felelős magyar fordítás alatt 
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi 
fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. A közbeszerzési 
eljárásban joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak.  
 

A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 
 

A közbeszerzési dokumentumban szereplő szerződés-tervezetet ki kell tölteni, és az ajánlathoz 
csatolni. A szerződésben foglaltak elfogadása a benyújtott irattal kinyilvánítható. 
 

3. Az ajánlat költségei  

 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költségeket az ajánlattevőnek kell 
viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Kbt-ben valamint jelen Dokumentációban 
kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére.  
A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel 
és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  
 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat 
nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli. 
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Az ajánlatban bekért információk nyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk 
közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. 
 

Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan, vagy a 
hiánypótlási felhívást követően is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag nem felel 
meg az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és az ajánlattevői 
kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, 
sem másoknak nem fizet. 
 

4. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  

 
Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a 113.§ (1) bekezdésének nyílt eljárásának 
vonatkozó előírásaival összhangban kell benyújtaniuk. 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja. 
További részletek az V. fejezet szerint. 
 

5. Kiegészítő tájékoztatás 

 
Az ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások kérésére 
vonatkozó Kbt. 56. § (2) bekezdés utalása szerinti ésszerű határidőt tekinti elfogadottnak. Ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a faxon vagy postai úton megküldött kérdéseknek a törvényes 
határidőn belül be is kell érkeznie az ajánlatkérőhöz. A beérkezés tényét és időpontját vita esetén 
ajánlattevőknek kell tudniuk igazolni. A határidő lejárta után beérkező kérdésekre válasz nem adható. 
 

A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást 
bármilyen úton megkapta. Az ajánlattevő hibájából nem megküldhető (így pl. kikapcsolt faxkészülék, 
hibásan megadott faxszám vagy e-mail cím) tájékoztatások kapcsán Ajánlatkérő felelőssé nem tehető. 
A megküldés szándékát (legalább két alkalommal történő próbálkozás) Ajánlatkérő jegyzőkönyvben 
rögzíti, majd kéri a hiba azonnali helyreállítását. 
Kapcsolattartási pont, ahová az ajánlattevők a Kbt. 56.§. szerinti kérdéseiket intézhetik, illetve ahová 
az ajánlatkérői tájékoztatások kézhezvételét vissza kell igazolniuk, illetőleg ahová az ajánlati 
dokumentációban előírt egyéb visszaigazolásokat meg kell küldeni:  
 

név:  Bakos László - FAKSZ 
cím: Magyarország 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 169. 
telefon: +36 30/8488454 
e-mail:     kozbeszerzes.bakos@gmail.com 
 

Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő 
tájékoztatásnak csak az ajánlatkérőtől kapott hivatalos tájékoztatás számít. A kiegészítő 
tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. 
 

A kiegészítő tájékoztatások kérésére vonatkozó formai feltételek az alábbiak: 
A tájékoztatáskérés minden írott oldalán szerepelnie kell az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy(ek) cégszerű aláírásának, valamint az eljárás tárgyának. A tájékoztatáskérés utolsó oldalán - 
közvetlenül az utolsó kérdés után- szerepelnie kell, számmal és betűvel is kiírva annak, hogy a 
tájékoztatáskérés hány kérdést tartalmaz. 
A nem az előző pontban meghatározott formai feltételek szerinti ajánlattevői kérdések nem 
minősülnek a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatáskérésnek, így ajánlatkérő a nem a fentiek 
szerint feltett kérdéseket figyelmen kívül hagyja.  
Minden kiegészítő tájékoztatás kérést e-mail-en world doc formátumban is el kell juttatni a 
lebonyolítónak az archibakos@gmail.com, kozbeszerzes.bakos@gmail.com címre!  
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A Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatások kapcsán fennálló törvényi határidőkkel összefüggésben 
ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3) bekezdésére, miszerint ha a határidő utolsó 
napja nem munkanapra esik, akkor a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. 
Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, illetve helyszíni bejárást nem tart, azonban ajánlattevők 
részére ajánlott egyedi időpont-egyeztetést követő helyszíni szemle lebonyolítása. 
 

6. Az ajánlatok benyújtásának körülményei 

 
Az ajánlattevőnek az eljárás során írásos ajánlatot kell elkészítenie. 
Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 
példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file 
formátumban), az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani.  
Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír 
alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a 
tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a 
papír alapú ajánlati példánnyal.  
Az ajánlathoz csatolni kell továbbá az árazott költségvetést is .xls/pdf formátumban. 
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett 
hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra 
meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás 
dátumának feltüntetésével. 
 

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott szervezetnél 
erre jogosult(ak)nak (cégszerű aláírás) vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a 
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. (Nem minősül cégszerű aláírásnak a nyilatkozat 
aláírás bélyegzővel történő ellátása.) 
 

Az ajánlatot lehetőség szerint az alábbiak figyelembe vételével kéri ajánlatkérő benyújtani:  
Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban, bármilyen módon összefűzve és 1 
példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf kiterjesztésű 
file), cégszerűen aláírva, minden, tartalommal rendelkező oldal sorszámozásával, számozott 
tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.  
A csomagolásra rá kell írni: „AJÁNLAT” „2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM-
FEGYVERNEK” „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel” 
 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 

Az ajánlattevőnek az ajánlatát (papír alapú és elektronikusan példány) borítékban (csomagban) kell 
elhelyezni és lezárni. 
 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatnak a postacímre történő megküldés 
esetén is be kell érkeznie. Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő 
jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti 
felbontásáért. 
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat 
elvesztéséért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. 
 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú ajánlatot tenni, 
ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes ajánlati 
elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, 
értékelni és elfogadni. Ajánlatkérő az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az 
eljárás további menetéből kizárja. 
Nem fogad el olyan ajánlatot ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék 
megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén Ajánlattevő ajánlatában található minden 
megajánlás a szerződés részévé válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása 
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vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik. Az ajánlatkérő a 
kapcsolt kedvezményeket nem tudja értelmezni, ezért felkéri a tisztelt ajánlattevőket, hogy kizárólag a 
bírálati szempontok vonatkozásában adják meg az általuk adható legkedvezőbb feltételeket. 
 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy minden – az Ajánlattételi Felhívásban, és az Ajánlattételi 
Dokumentációban, valamint a Kbt-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre 
vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz. 
 

7. Az ajánlatok bontása 
 

Az írásbeli ajánlatok bontásának megkezdésére – a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott 
személyek jelenlétében – az eljárást megindító felhívásban megadott címen, az ajánlattételi határidő 
lejártának időpontjában kerül sor. 
A bontási eljárás során a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményekre kerül sor, így 
az írásbeli ajánlatban szereplő felolvasólap alapján ismertetésre kerül az ajánlattevő neve, címe, 
valamint az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülő ajánlati elemek. 
Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti – személy kéri, az 
ajánlat ismertetését követően az ajánlatkérő azonnal lehetővé teszi, hogy betekinthessen a Kbt. 66. § 
(5) bekezdése szerinti iratba (felolvasólapba). 
A beadott ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a 
bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt közvetlenül ismertetheti a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 
 

8. Hiánypótlás 
 

Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, 
valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. 
A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – 
csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési 
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. 
A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az 
új gazdasági szereplőre tekintettel, ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő 
van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta 
fel hiánypótlásra. 
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 
nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának 
módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem 
jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas 
szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet 
nem befolyásolja. 
 

9. Az ajánlatok vizsgálata 
 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatkérő megkezdi az ajánlatok bírálatát. Ennek során 
ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján, az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
összhangban biztosítja, felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba/hiányosság 
tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Ajánlattevő jogosult az ajánlatkérő 
által nem észrevételezett hiányok pótlására is a folyamatban lévő hiánypótlás határidejéig. A 
hiánypótlás csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumoknak vagy 
a jogszabály előírásainak.  
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A hiánypótlás során az ajánlatban található iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet. 
Ajánlatkérőnek a Kbt. 71. § alapján lehetősége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmű 
kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől írásban felvilágosítást kérjen. A 
felvilágosítás kérés tényéről a többi ajánlattevő egyidejűleg írásban kap értesítést. A felvilágosítás 
nem megfelelő módon vagy tartalommal történő megadása, illetve a rendelkezésre álló határidő 
elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. 
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján írásban az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást fog kérni azon ajánlattevőktől, akik esetében aránytalanul 
alacsony ellenszolgáltatást talál, vagy – a Kbt. 72. § (7) bekezdés alapján – teljesíthetetlennek (pl. 
túlzottan alacsony vagy magas mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt) ítélt 
kötelezettségvállalást talál. Az indokolás kérés során ajánlatkérő a Kbt. 72. §-ban foglaltak szerint fog 
eljárni. 
Az ajánlatok felbontását követően történik az ajánlatok részletes formai és tartalmi ellenőrzése. 
Megvizsgálásra kerül, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 

10. Az ajánlatok értékelése 

 
Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében nyilatkozat mintákat bocsát az ajánlattevők 
rendelkezésére, melyek használata nem kötelező. Az ajánlatok egyszerűbb áttekinthetősége és 
feldolgozása érdekében ajánlatkérő javasolja a minták használatát. Ajánlatkérő elfogad olyan 
nyilatkozatokat is, amelyek nem az általa kiadott mintának megfelelően készültek el, de megfelelnek a 
közbeszerzési törvény szabályainak és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak.  
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi el, ezért az ajánlatban benyújtandó iratok 
(ajánlatot alkotó okmányok) köre is ehhez a két szakaszhoz igazodik. 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására dokumentumokat nem kell benyújtania a gazdasági 
szereplőnek, hanem elegendő az előírt feltételeknek megfelelő, egyszerű nyilatkozat csatolása a 
fentiek igazolására.  
A bírálat első szakaszában a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasság 
igazolására szolgáló dokumentumokat nem kell benyújtania a gazdasági szereplőnek, hanem 
elegendő az előírt feltételeknek megfelelő cégszerű nyilatkozat csatolása a fentiek igazolására.  
A bírálat második szakaszában Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárást lezáró 
döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés 
alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása 
esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró 
döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól 
eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el. 
 

Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján) 
Részszempont Súlyszám 

 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben 60 
2. Szállítási időtartam mértéke 40 

 
Az 1. részszempont vonatkozásában egész számra történő matematikai kerekítés az irányadó. 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10 pont. 
 

Az 1. és 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. és 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes 
nettó vállalkozói díjat valamint a legalacsonyabb szállítási idő mértékét) tartalmazó ajánlat a maximális 
10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a 
fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési 
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Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
Bírálati elemek: 
A nettó összes ajánlati ár, mint első részszempont vonatkozásában a legmagasabb ajánlat a 
legkedvezőtlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvezőbb. Értéke magyar forintban meghatározott 
egyösszegű átalányárként értendő mely nem tartalmazza a vonatkozó áfa-tartalmat.  
Az ajánlati árnak egyértelműen tartalmaznia kell a megjelölt termék Ajánlatkérő címére történő 
eljuttatását, szállítását, annak fel- és lerakodását! 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 
kockázatot és vállalkozói hasznot is.  
Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az 
infláció és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a Szerződés teljes 
időtartamára vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni. 
Az Ellenszolgáltatás összegét Forintban kell megadni.  
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a szállításhoz, felhasznált víz-, 
csatorna-, villamos energia stb. díját is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, 
minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  
 
Szállítási határidő (Megrendeléstől számított napok száma)     
A felolvasólapon a tervezett szerződés megkötésétől/megrendeléstől számított szállítási intervallum 
mértékét kell megadni napokban. A napok számításánál a kezdő nap (tervezett szerződéskötés 
napja/megrendelés napja) és a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között eltelt napok száma az 
irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele).  
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy a  2. bírálati részszempont kapcsán az 
alábbi kritériumokat írja elő: 
A Szállítási időtartam mértéke (a szerződéskötéstől/ megrendeléstől számított termékszállítás) – a 30 
napon belüli termékszállításnál kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető, valamint a 8 napon belüli vagy 
annál kevesebb időtartamú, de legkevesebb 3 napon belüli szállítási vállalás is a maximális 10 pont 
értékelésben részesül.  
 

11. Az összegezés megküldése 

 
A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlattevők ajánlati kötöttsége 30 nap, ezen időtartam alatt 
ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni és az eljárás eredményét kihirdetni. Amennyiben 
ajánlatkérő nem tudja az elbírálást ezen időtartam alatt befejezni, akkor a Kbt. 70. § (2) bekezdése 
alapján felkérheti az ajánlattevőket ajánlati kötöttségük legfeljebb 60 nappal történő további 
meghosszabbítására. 
Ajánlatkérő az eljárás eredményét az összegezés megküldésével hirdeti ki az ajánlati kötöttség 
időtartam alatt. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. Ajánlatkérő a második 
helyezettel akkor köt szerződést, ha a nyertes visszalép és ajánlatkérő hirdetett második helyezettet. 
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Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (6) bekezdésére 
figyelemmel kerül sor. Ennek megfelelően a szerződés nem köthető meg az összegezés megküldését 
követő 10 napos időtartam lejártáig, kivéve, ha az eljárásban egy ajánlat került benyújtásra. A nyertes 
ajánlattevő és a második helyezett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal 
meghosszabbodik, ezen időtartam alatt a szerződést a feleknek alá kell írnia. 
 

12. Egyéb közlendők 

 
Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének 
(székhelyének, lakóhelyének) valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a 
nyilvánosságra hozatalát, mely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, 
illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, 
amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Ajánlattevők 
ajánlatukban nyilatkozni kötelesek, hogy ajánlatuk tartalmaz, vagy nem tartalmaz üzleti titkot. 
 

Az ajánlattételi dokumentációban található anyagok, jelölések, típusok, megnevezések, 
márkajelölések, stb. csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy műszaki megoldás jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történik. Ajánlattevők jogosultak azok helyett a 
megadottakkal legalább egyenértékű terméket vagy műszaki megoldást megajánlani.  
 

Amennyiben ajánlattevő eltér az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban 
meghatározott termékektől vagy műszaki megoldásoktól, akkor ajánlatához csatoljon 
nyilatkozatot, melyben az általa alkalmazni kívánt terméket vagy műszaki megoldást megnevezi 
és igazolja, hogy az a kiírt illetve támogatott feltételekkel egyenértékű, vagy jobb.  
Érvénytelen az az ajánlat, mely olyan terméket vagy műszaki megoldást tartalmaz, mely nem 
egyenértékű az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban szereplő termékkel 
vagy műszaki megoldással, vagy ha az ajánlat az egyenértékűségi igazolását nem (a hiánypótlást 
követően sem) tartalmazza. Az egyenértékűség vizsgálatára szakértő bevonható.  
 

Az ajánlatkérő nem felel semmilyen, a teljesítés alatt felhasznált termékkel, műszaki megoldással 
kapcsolatos szabadalmi jogok megsértéséből adódó kártérítési vagy egyéb igényért. Ajánlattevők 
ajánlatukban nyilatkozzanak, hogy amennyiben szabadalmi oltalom alatt álló terméket vagy műszaki 
megoldást a szállítás során jogosulatlanul alkalmaznak, akkor az ebből eredő kártérítési vagy egyéb 
igények alól ajánlatkérőt mentesítik.  
 

Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén - az eljárás eredményének 
kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti 
meg a szerződést, amennyiben hirdet második helyezettet.  
Ajánlattevőnek a kivitelezés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 
szóló 45/2004 (VII.26.) BK-KvVM együttes rendelet (és módosításai) előírásai szerint kell eljárnia.  
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához nyilatkozatát, amelyben kinyilvánítja, a fenti rendeletben 
foglaltak elfogadását.  
 

Ajánlattevőnek összeférhetetlenségi körülményeiről nyilatkoznia kell. 
  

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás mihamarabbi megindítása érdekében a 
hiánypótlás időszakát minimálisan szabható időtartamra kívánja korlátozni! A hiánypótlási eljárás 
formai követelményei azonosak az eljárás során alkalmazott szabályokkal, melynek elmulasztása az 
ajánlatbenyújtás esetére meghatározott következményeket vonja maga után.  
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13. Iratjegyzék 

 
Melléklet Iratanyag megnevezése 

— Fedlap 
— Tartalomjegyzék 

1. sz. melléklet Felolvasólap 
— Aláírási címpéldány/ aláírás minta egyszerű másolatban 
— Meghatalmazás (adott esetben) 

2. sz. melléklet 
Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan eredeti példányban [Kbt. 66. § (2) bekezdés] 

3. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e. [Kbt. 66. § (4) bekezdés] 

— Együttműködési megállapodás (adott esetben) 
4. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdés tekintetében  
5. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

pontja tekintetében  
6. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése 

szerint 
7. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja 

vonatkozásában 
8. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében 

— Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott 
esetben) 

9. sz. melléklet Nyilatkozat az alkalmassági követelményekre vonatkozóan 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján  

10. sz. melléklet Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat elektronikus példánya megegyezik a papír 
alapú eredeti példánnyal 

11. sz. melléklet Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás (amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, az erre vonatkozó nyilatkozat csatolandó) 

12. sz. melléklet Nyilatkozat üzleti titokról 
13. sz. melléklet Közbeszerzési iratok elérése 

— Árazott költségvetés 
— Az egyenértékű termékekre vonatkozóan az egyenértékűséget igazoló 

dokumentumok (adott esetben) 
— Egyéb, ajánlattevő által szükségesnek tartott irat 
— Fordítás (adott esetben) 
— Nyilatkozat fordításról (adott esetben) 
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1. számú melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
 

Az ajánlattevő neve 
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattevő címe, székhelye 
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattevő elérhetősége 
telefon és fax száma, 

e-mail címe: 

 

 
----------- E szakaszból közös ajánlat esetén több példány használható ----------- 

 

Az alábbi ajánlati részek vonatkozásában kívánunk ajánlatot benyújtani: 
 
2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Fegyvernek eszközbeszerzése  

1. ajánlati rész: Mezőgazdasági program vetőmag, tárgya, vegyszer 
2. ajánlati rész: Mezőgazdasági program üzemanyag, kenőanyag 
3. ajánlati rész: Helyi sajátosság építési anyagok 
4. ajánlati rész: Helyi sajátosság üzemanyag 
5. ajánlati rész: Közút program útépítési anyagok 
6. ajánlati rész: Közút program üzemanyag 
7. ajánlati rész: Közút program kis értékű tárgyi eszközök 
8. ajánlati rész: Belvíz program építési anyagok 
9. ajánlati rész: Belvíz program üzemanyag 
10. ajánlati rész: Belvíz program kis és nagy értékű tárgyi eszközök 
11. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók üzemanyag 

 
* a vállalást „X” jelzéssel jelölni szükséges a szöveget követő jelölőnégyzetben 
 
 
 
 
 

 
......................................., 2017. ........................ hó ........ nap 
 
 
 
 ……………………………….……….. 
 cégszerű aláírás 
 
 
A Felolvasólapot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani, melynek egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26 

1. számú melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
 

Az ajánlattevő neve 
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattevő címe, székhelye 
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattevő elérhetősége 
telefon és fax száma, 

e-mail címe: 

 

 
----------- E szakaszból közös ajánlat esetén több példány használható ----------- 

 
AJÁNLAT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ADATAI 

 
 

1. ajánlati rész: Mezőgazdasági program vetőmag, tárgya, vegyszer 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 
 

2. ajánlati rész: Mezőgazdasági program üzemanyag, kenőanyag 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 
 

3. ajánlati rész: Helyi sajátosság építési anyagok 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 
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4. ajánlati rész: Helyi sajátosság üzemanyag 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

5. ajánlati rész: Közút program útépítési anyagok 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

6. ajánlati rész: Közút program üzemanyag 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

7. ajánlati rész: Közút program kis értékű tárgyi eszközök 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

8. ajánlati rész: Belvíz program építési anyagok 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 
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9. ajánlati rész: Belvíz program üzemanyag 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

10. ajánlati rész: Belvíz program kis és nagy értékű tárgyi eszközök 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

11. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók üzemanyag 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 
 

.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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2. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM-FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
hogy az eljárás  közbeszerzési dokumentumainak (I-IV. kötet) tartalmát – a műszaki dokumentációval, 
az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatással együtt – megismertük, ezúton nyilatkozunk, 
hogy a megismert feltételeket elfogadjuk, és a közbeszerzés tárgyára ajánlatot teszünk a 
Felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatás, valamint a projekttervi vállalások ellenében. 
 
Nyertességünk esetén a szerződést az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 
valamint az ajánlatunk szerinti feltételekkel megkötjük és teljesítjük. 
 
Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidőtől számított 30 napig terjedő időszakra 
érvényben tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor 
elfogadható. 
 
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokat és az 
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül 
nem használjuk fel az ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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3. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 66. § (4) bekezdésére figyelemmel 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
hogy fenti ajánlattevő a mikro-, kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény   
2-3. §-ai értelmében: 

- mikrovállalkozásnak minősül 
- kisvállalkozásnak minősül 

- középvállalkozásnak minősül 
- nem tartozik a Kkvt. hatálya alá * 

- a 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 3. § (4) bekezdése alá tartozik 
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! 

 
.........................., 2017. ........................ hó ........ nap 
 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
Megjegyzés: 
 

Ajánlatkérő azt kívánja a nyilatkozatból megállapítani, hogy ajánlattevő mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
Tájékoztatásul a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása a hivatkozott 2004. XXXIV. Törvény (Kkvtv.) 2. § és 3. § 
szerint: 
 

2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az 
azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki. 
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni 
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők 
részesedése esetében. 
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény 
másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./  
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz. 
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4. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok tekintetében 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
 
hogy a társasággal, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) (2) bekezdéseiben 
meghatározott kizáró okok. 
 
 
 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz. 
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5. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltaknak megfelelően  
 
1. Az általam képviselt cég, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek.  

vagy 
 

2. Az általam képviselt cég, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén. Az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-
rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről: 
 
Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
  

 
vagy 

 
3. Az általam képviselt cég, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén és nincs a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 
definiált tényleges tulajdonosa. 
 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
A nyilatkozat kitöltésekor vagy az 1) pont 2) pont, vagy a 3) pont aláhúzandó/kitöltendő! 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz. 
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6. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint  

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62.§ (1) (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezetet. 
 
 
 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz. 
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7. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
(a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel) 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
1. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel (tevékenységeivel) összefüggésben alvállalkozóval 
szerződést kötünk: 

A közbeszerzés azon része(i) (tevékenységei), amellyel összefüggésben alvállalkozói szerződést 
kötünk 

 
 

 
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozunk, - miután már most, az ajánlat 

benyújtásakor ismert előttünk - hogy a szerződés teljesítéséhez az 1. pontban meghatározott 
részek (tevékenységek) tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve 
az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét (tevékenységeket) is, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: 

A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni 
kívánt alvállalkozó neve 

A közbeszerzés azon része (tevékenységei), 
amellyel összefüggésben alvállalkozói szerződést 

fog kötni 
  
  

 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz. 
Kbt. 4. § 2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,  
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;  
3. az ország alapvető biztonsági érdekével kapcsolatos. 
Kbt. 4. § 9. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását kínálja; 
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8. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő részéről 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
 

hogy az Eljárást megindító felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak 
szerint kívánunk más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelni 
 
Eljárást megindító felhívás szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény: 

 P1) pont: 
o Szervezet megjelölése (név, cím): ………………………………. 

vagy 
o Nincs ilyen szervezet (személy)  

 
Eljárást megindító felhívás szerinti műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények: 

 M1) pont: 
o Szervezet megjelölése (név, cím): ……………………………….. 

vagy 
o Nincs ilyen szervezet (személy)  

 
 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan 
kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezésekre:  
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9. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményekre, 

valamint műszaki és szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan 
 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
 
hogy a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az eljárást megindító felhívás P1) 
pontjában előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek, valamint az M1) pontjaiban 
előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelünk, a szerződés teljesítésére 
alkalmasak vagyunk. 
 
 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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10. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
benyújtott iratokról 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
 
hogy a benyújtott ajánlatunk elektronikus példánya (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 
file) mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal. 
 
 
 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.  
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11. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
 
hogy az ajánlattevő tekintetében cégbírósági változásbejegyzési eljárás folyamatban  
 

VAN / NINCS*. 
 
 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Amennyiben a „VAN” válasz megjelölésre kerül, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat 
eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési 
kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]. 
 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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12. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  
üzleti titokról 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
 
a) ajánlatunk üzleti titkot nem tartalmaz.*  

VAGY 
b) a benyújtott ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz, ezért az üzleti titoknak minősülő információkat és 
adatokat az ajánlatunk elválaszthatatlan részét képező fejezetében/külön kötetben* különítettük el. 
Oldalszámok: ………………..  
 
Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy nem tilthatom meg a Kbt. 44. § (2) bekezdésében 
felsorolt adatok nyilvánosságra hozatalát, továbbá nem korlátozhatom, illetőleg nem tilthatom meg 
üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát sem, amely a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Tudomásom van róla, hogy a közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti 
titoknak. 
Fentiek értelmében jelen eljárásban ajánlatom alábbi részei nyilvánosak:  
 - felolvasólap 
 - ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában 
 - ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában 
 
Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített iratokhoz a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján csatoltuk 
indokolásunkat, amelyben részletesen alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat 
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet. 
 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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14. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  
iratok elérésére 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

…………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma) 

„2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- FEGYVERNEK”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
 
hogy a Fegyvernek Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 113. § (1) szerint kiírt közbeszerzési eljárásában - 
Közbeszerzési eljárás elnevezése: „2017. ÉVI JÁRÁSI START MUNKA MINTAPROGRAM- 
FEGYVERNEK” megvalósítása - a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton az ajánlati 
felhívásban megadott címről az ajánlattételi határidő lejártáig teljes körben megkaptam, átvettem, 
elértem, így az ajánlattételhez kapcsolódó minden irattal és információval rendelkezem. 
 
 
.........................., 2017. ....................... hó ........ nap 
  
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
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Szállítási szerződés 
 

mely létrejött egyrészről  
név:   Fegyvernek Város Önkormányzata 
székhely:  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
adószám:  15736534-2-16 
számlaszáma:  11745066-15409993-00000000 
telefon:   (06) 56 / 556-010 
fax:   (06) 56 / 556-011 
képviseli:  Tatár László polgármester továbbiakban: mint Megrendelő 
 
másrészről  
név:    
székhely:   
adószám:   
számlaszám:  
cégjegyzéki szám:  
telefon:    
fax:    
képviseli:  ...................................  továbbiakban mint Szállító között alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételekkel.  
 
Előzmény: 
A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet a Kbt. 113. § (1) bekezdés 
alapján az uniós értékhatár alatti eljárási rendbe tartozó, a Kbt. 113. § (1) bekezdésére tekintettel 
összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást indított a jelen szerződéssel 
érintett 2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram eszközeinek beszerzése tárgyban. A közbeszerzési 
eljárás nyertese a szerződést aláíró Ajánlattevő. 
 

1. Szerződés tárgya 
A szállító a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező termékek (műszaki leírás) a Megrendelőnek történő 
leszállítására (2. sz. melléklet szerinti költségvetés szerinti áron), a Megrendelő pedig azok átvételére és a 
szerződésben meghatározott ellenérték megfizetésére köteles. 
 

2. Szerződés teljesítésének helye 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

3. Szerződés időtartama, alapfeltételek 
Jelen szállítási szerződés a szállítás befejezését követő garanciális időtartamban hatályos. Ezen 
időtartamon belül a Szállító a jelen szerződés szerint, az egyes részek esetében meghatározott 
ütemezésben, illetve a Megrendelő rendelésének megfelelően köteles szállítani.  
 
Szállító nyertes ajánlatának a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei: 
 

1. ajánlati rész: Mezőgazdasági program vetőmag, tárgya, vegyszer 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 
 
 



Közbeszerzési Eljárási Dokumentum 
 

 
 2 

2. ajánlati rész: Mezőgazdasági program üzemanyag, kenőanyag 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

3. ajánlati rész: Helyi sajátosság építési anyagok 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

4. ajánlati rész: Helyi sajátosság üzemanyag 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

5. ajánlati rész: Közút program útépítési anyagok 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

6. ajánlati rész: Közút program üzemanyag 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 
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7. ajánlati rész: Közút program kis értékű tárgyi eszközök 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

8. ajánlati rész: Belvíz program építési anyagok 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

9. ajánlati rész: Belvíz program üzemanyag 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

10. ajánlati rész: Belvíz program kis és nagy értékű tárgyi eszközök 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 

 
 

11. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók üzemanyag 
 

nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  ………………………. HUF 

 

szállítási időtartam mértéke  ………………………. nap 
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4. Szerződés teljesítése (szállítási feltételek, kellékszavatosság) 
4.1 Szállító az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) részletezett termékeket az előírt mennyiségben, I. 

osztályú minőségben a meghatározott időszakok, illetve a Megrendelő rendelése szerint köteles a 
Megrendelő telephelyeire leszállítani. Megrendelő jogosult többszöri megrendelés kibocsátására, 
melyre vonatkozóan kell Szállítónak szállításait ütemezni és közbeszerzési ajánlatában - és jelen 
szerződés 3. pontjában meghatározott - időtartamon belül leszállítania. 

 

4.2 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállítandó termékek a teljesítés időpontjában 
megfelelnek a Megrendelő által a jogszabályban foglalt követelményeknek. A szállítandó termékeknek 
(azok előírásainak, szavatosságának, csomagolásának, szállításának és forgalmazásának) meg kell 
felelniük a jogszabályi követelményeknek. 

 

4.3 Szállító a szállítás pontos időpontjáról írásos tájékoztatást nyújt, mely kapcsán Megrendelő kizárólag a 
szállítási hely kijelöléséről és közléséről gondoskodik. Szállító kötelezettsége, hogy a szállításhoz 
kapcsolódó valamennyi körülményt, szállítási, rakodási, ellenőrzési, fel- és lepakolási, raktárba 
beszállítási, behordási, daruzási és fel nem sorolt, de a szakszerű és pontos teljesítéshez igazodó 
valamennyi feltételt biztosítsa és teljesítse. A nem az előzőek szerinti teljesítés hibás teljesítésként 
értelmezendő. 

 

4.4 Szállító az árukat csomagolva és mérlegelve, számolható és mérhető formában adja át. A 
csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás 
időtartama alatt megóvja. 

 

4.5 A csomagolt és mérlegelt termékeket a Megrendelő (vagy az általa megbízott személy) a Szállító 
jelenlétében a szállítólevél alapján bruttó súly, térfogat, egység, felület és darabszám szerint veszi át. 

 

4.6 Megrendelő (vagy az általa megbízott személy) a mennyiségi ellenőrzés még el nem végzett részét, 
valamint a minőségi vizsgálatot a termék jellemzőitől függően köteles haladéktalanul, de legkésőbb az 
átvételtől számított 8 nap alatt megkezdeni, és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan 
elvégezni. A Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul 
közölni, és egyben szavatossági igényét megjelölni köteles. 

 

4.7 Amennyiben a megvizsgált termék nem felel meg a szerződésben meghatározott feltételeknek, a 
Megrendelő azok átvételét visszautasíthatja, és a Szállító köteles a visszautasított terméket 
térítésmentesen kicserélni. Az átvételt követő kifogás esetén a Szállító köteles a terméket saját 
költségén visszaszállítani és kicserélni. A Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót a 
minőségi kifogásról. 

 

4.8 Ha valamely termékről az átvételt követő 8. napon túl derül ki (rejtett hiba), hogy az nem felel meg a 
szerződésben meghatározott feltételeknek, azt a Felek közösen állapítják meg és a termék 
kicseréléséről a Szállító haladéktalanul gondoskodik. A Megrendelő jogosult minőségi kifogás esetén a 
szolgáltatás ellenértékének arányos részét visszatartani 

 

4.9 Amennyiben a leszállított áruval szemben minőségi kifogás merül fel, jegyzőkönyvet kell kiállítani és a 
termék visszaküldésre kerül.  Amennyiben a szállítási időszak alatt 3 alkalommal kerül sor jegyzőkönyv 
felvételére, úgy a Megrendelő a szerződés rendkívüli felmondására jogosult. 

 
5. Fizetési feltételek 

5.1 A beszerzendő termékek ára (részletesen a 2. sz. melléklet szerint): 
1. ajánlati rész: Mezőgazdasági program vetőmag, tárgya, vegyszer 

Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
 

2. ajánlati rész: Mezőgazdasági program üzemanyag, kenőanyag 
Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
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3. ajánlati rész: Helyi sajátosság építési anyagok 
Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
 

4. ajánlati rész: Helyi sajátosság üzemanyag 
Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
 

5. ajánlati rész: Közút program útépítési anyagok 
Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
 

6. ajánlati rész: Közút program üzemanyag 
Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
 

7. ajánlati rész: Közút program kis értékű tárgyi eszközök 
Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
 

8. ajánlati rész: Belvíz program építési anyagok 
Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
 

9. ajánlati rész: Belvíz program üzemanyag 
Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
 

10. ajánlati rész: Belvíz program kis és nagy értékű tárgyi eszközök 
Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
 

11. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók üzemanyag 
Nettó ár (Ft.)  ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Áfa 27 % (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 

Bruttó ajánlati ár (Ft) ...........................-  Ft. azaz .....................................................Ft 
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5.2. Szállító az utolsó termék leszállítását és az igazolt hiány- és hibamentes teljesítést követően jogosult 
végszámláját a Megrendelő felé benyújtani. A számla melléklete a szállításokat igazoló szállítólevél. 

 

5.3 Megrendelő a leszállított és igazolt mennyiség ellenértékét a benyújtott számla kézhezvételétől 
számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő előleget nem fizet. 

 

5.4 Figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (Art.) 36/A. § (6) bekezdésében 
foglaltakra az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerint, a havonta nettó módon számított 200.000 Forintot 
meghaladó kifizetéseknél Megrendelő abban az esetben fizethet, ha a Szállító bemutat, átad vagy 
megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolást, vagy a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 

 
6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

6.1 Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Szállító a jelen szerződésben meghatározott feladatait 
késedelmesen és/vagy hibásan, vagy egyáltalán nem teljesíti. A kötbér a szerződésszegés napján 
esedékessé válik. 

6.1.1. Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények tekintetében 
a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. 
 

6.1.2. Hibás teljesítési kötbér: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények tekintetében a 
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a. 
 

6.1.3. Késedelmi kötbér: a vállalkozót a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési 
kötelezettség terheli, melynek mértéke a szállítási ár 0,1%/nap a késedelem első napjától, de maximum 
a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a mértékéig. 

6.2 Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés 
teljesítése alól. 

6.5 Jelen szerződés teljesítésének a Szállító hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén Megrendelő 
meghiúsulási kötbérre jogosult. Szállító a meghiúsulási kötbér érvényességét, a későbbi teljesítés 
esetén is elfogadja.  

6.6 A megrendelő jogosult a meghiúsulást megelőzően felmerült késedelmi kötbért a meghiúsulási kötbér 
mellett követelni. 

6.7 Megrendelő a Szállító szerződésszegésével okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok 
szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A szállítások során kirótt kötbérek a 
végszámlából kerülnek levonásra a Szállító tájékoztatása mellett (a Szállító elszámolásakor köteles 
feltüntetni a levont kötbér mértékét). 

6.8 Hibás teljesítés (ha az áru nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, nem ugyanazon terméket 
szállítja, mennyiségi hiány jelentkezik, vagy az áru, szerződéssel elérni kívánt célnak megfelelő 
felhasználásra nem alkalmas, vagy a szállítási körülményeket Szállító nem biztosítja - nem tudja 
lerakodni és számolható mérhető formában biztosítani) esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul 
jelezni a Szállító felé és követelheti 3 napon belüli minőségileg kifogástalan termékre való kicserélését. 

 Abban az esetben, ha a Szállító nem tesz eleget a fenti igénynek, a Megrendelő elállhat a szerződéstől 
és követelheti a Szállítótól mindazon károk megtérítését, mely Szállító hibás teljesítése következtében 
állt elő. 

6.8 Jótállás: a garanciális időszakban Szállító köteles a vonatkozó jogszabályok (többek között a az egyes 
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet) szerint 
termékgaranciát biztosítani a közbeszerzési ajánlatában foglalt szállítási határnapot követő időszakban.  

6.9. Garanciális készenlét: Szállító köteles a garanciális időszakban Megrendelő írásbeli bejelentésére 
megfelelő határidőben (a termék meghibásodásának bejelentését követő 48 órán belül) a terméket 
elszállítani és gondoskodni annak javításáról, cseréjéről. Amennyiben a a javítás 15 napon belül nem 
hoz eredményt Szállító köteles a terméket térítésmentesen kicserélni. 
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7. A szerződés megszűnése 

7.1 A szerződés a Szerződő Felek részéről történő szerződésszerű teljesítéssel, valamint a garanciális 
körülmények teljesítésével megszűnik. Megszűnik továbbá a szerződéses Felek egybehangzó 
nyilatkozatával tekintettel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire. 

7.2 Felmondás 

7.2.1 Megrendelő a szerződést rendkívüli esetben (késedelem vagy hibás teljesítés esetén az előírt 
póthatáridő, illetve a hibás termék kicserélésére megszabott határidő elmulasztása) azonnali hatállyal 
felmondhatja. 

7.2.2 Szállító a szerződést rendes felmondással nem jogosult megszűntetni. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 A jogosan igénybevett alvállalkozókért a Szállító úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; 
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely nélkül nem 
következett volna be. 

8.2 Szerződő Felek a szerződés időtartama alatt együttműködni kötelesek. A Szállító köteles a Megrendelőt 
minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő 
időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító 
felelős. 

8.3 Felek a szállításból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni; ennek 
eredménytelensége esetén alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Járásbíróság vagy a Megyei 
Bíróság kizárólagos illetékességének. 

8.4 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a hatályos jogszabályok, különösen a 
Polgári Törvénykönyv, a Közbeszerzési törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései szerint járnak el. 

A Felek kijelentik, hogy jelen szállítási szerződésben írtakat elolvasták, megértették, és mint szerződéses 
akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag – a képviselet szabályainak figyelembevételével – saját 
kezűleg aláírták. 

 

Fegyvernek, 2017. ……………….. hó …... nap. 

  

 

  ...............................................................   
 Tatár László ........................................... 
 Polgármester Vállalkozó 
 Megrendelő képviseletében szállító képviseletében 
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Műszaki leírás 

 
 
Külön mellékletben megtalálható a termékleírás és az árazatlan költségvetés. A referenciatermékektől való 

eltérés és egyenértékű termék megajánlása esetében kérjük az Ajánlattételi Felhívásban foglaltak 

csatolását, valamint az eltérő, de egyenértékű termékek adataival feltöltött műszaki leírás csatolását. 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 09-ei rendkívüli 
ülésére a 2017. évi start mintaprogram közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentáció-
jának jóváhagyásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Járási startmunka minta-
program Fegyvernek támogatási szerződései alapján és a 2017 évi Közbeszerzési Terv 1 pont-
ja alapján (CPV 16000000-518100000-0) elhatározta közbeszerzési eljárás megindítását. 
 
A Tisztelt Képviselő-testületnek szükséges döntenie az eljárás ajánlattételi felhívásáról és 
dokumentációjáról a határozati javaslat szerint. 
 
............/2017. (III.09.) sz.      határozati javaslat: 
 
A 2017. évi start mintaprogram közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának 
jóváhagyásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……… (III.09.) számú hatá-
rozat alapján megindított Nemzeti értékhatárokat elérő, a közösségi értékhatár alatti, 
Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nyílt eljárásban az 
eljárás dokumentációját a mellékletben található formában és tartalommal jóváhagyja. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére az alábbi gazdasági szereplők-
nek küldje meg: 

a. Célbeton Kft. 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
b. Don-Agro Kft. 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2 hrsz. 
c. Wetex Kft. 1054 Budapest, Akadémia út 16. 
d. Zagyva János EV. 5420 Túrkeve, Kinizsi út 52. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Fegyvernek, 2017. március 09. 
         Tatár László  
         polgármester 
Készítette: Nardai Dániel 



Ssz. Költség megnevezése mennyiség m.e. Műszaki jellemzők Referencia termék

1. Lombtrágya 5 l Trend 5 liter Trend  vagy azzal 
egyenértékű

2. Napraforgó vetőmag 75 kg Neoma 8 zsák Neoma vagy azzal 
egyenértékű

3. Gyomírtószer 10 kg WingP 19 liter WingP vagy azzal 
egyenértékű

4. Rovarölő 1 l Biscaya 15 liter Biscaya vagy azzal 
egyenértékű

5. Gyomírtószer 7 kg Pulsar 9 liter Pulsar vagy azzal 
egyenértékű

6. Lombtrágya 31 l Plonvit gabona 31 liter Plonvit gabona vagy 
azzal egyenértékű

7. Lombtrágya 95 l Plonvit olajos 95 liter Plonvit olajos vagy 
azzal egyenértékű

8. Paprika vetőmag 1 kg Pfepferoni paprika, syngenta Pfepferoni paprika, 
syngenta

9. Gombaölő permetszer 10 l Champion 10 liter Champion vagy azzal 
egyenértékű

10. Rovarölő 2 l BL.58 2 liter BL.58 vagy azzal 
egyenértékű

11. Gombaölő permetszer 10 l Dithane DG 10 kg Dithane DG vagy 
azzal egyenértékű

12. Gombaölő permetszer 1 l Folicur solo 1 liter Folicur solovagy azzal 
egyenértékű

TERMÉKLEÍRÁS - MŰSZAKI LEÍRÁS

2017. évi Járási startmunka mintaprogram Fegyvernek

1. ajánlati rész: Mezőgazdaság vetőmag, trágya, vegyszer



13. Gombaölő permetszer 5 l Riza 5 liter Riza vagy azzal 
egyenértékű

14. Gombaölő permetszer 5 l Pendigan 5 liter Pendigan vagy azzal 
egyenértékű

15. Rovarölő 1 l Calípso 1 liter Calípso vagy azzal 
egyenértékű

16. Lombtrágya 20 l Plonvit gabona 20 liter Plonvit gabona vagy 
azzal egyenértékű

17. Műtrágya egyéb 2 000 kg pétisó 2000 kg pétisó 

18.
Gyomírtószer 5 kg Ldis 5 liter Ldis vagy azzal 

egyenértékű

1. Kenőanyag 1 000 l 500 liter: Többfokozatú motorolaj szívő és 
turbófeltöltső motorokhoz. API CD/SF, MIL-L-
2014 C, MIL-L-46152 E
500 liter: ásványolaj alapú hidraulikus 
munkafolyadék, DIN 51524/2 szabvány által előírt 
HLP/HM követelményeknek.

Eni Sigma Multi 
Agro vagy azzal 
egyenértékű és Eni 
Hydraulic Oil HLP 
46 vagy azzal 
egyenértékű

2. Gázolaj (dieselolaj) 14 250 l MSZ EN 590 szabványnak megfelelő diesel 
üzemanyag, napi szükséglet helyszínre szállítva.

1. Raklap, raklapos rakonca 150 db Fém: 1250*970 mm,  50*30 zártszelvény keret, 3 db 
60*40 zártszelvény láb, 2 mm lemez borítás.

Egyedi gyártmány. 
Gyártói leírás és rajz 
valamint 
mintatermék 
bemutatása.

2. Sóder 400 m3 méret: 0-4 (osztályozott, teljesítmény nyilatkozat, 
helyszínre szállítva)

3. Sóder 80 m3 méret: 1-2  (osztályozott, teljesítmény nyilatkozat, 
helyszínre szállítva)

Sóder 200 m3 méret: 4-8  (osztályozott, teljesítmény nyilatkozat, 
helyszínre szállítva)

3. ajánlati rész:Helyi sajátosság építési anyagok

2. ajánlati rész: Mezőgazdaság üzemanyag, kenőanyag



4. Gyorskötő adalék 1 000 l Omnicom. Procon Special Omnicom. Procon 
Special vagy azzal 
egyenértékű

5. Cement 1 730 q CEM III/A 32,5 R kohósalakcement (Holzim, 
szlovák cement)

Holzim, szlovák 
cement vagy azzal 
egyenértékű

1. Gázolaj (dieselolaj) 2 000 l MSZ EN 590 szabványnak megfelelő diesel 
üzemanyag, napi szükséglet helyszínre szállítva.

1. Cement 135 q CEM III/A 32,5 R kohósalakcement (Holzim, 
szlovák cement)

Holzim, szlovák 
cement vagy azzal 
egyenértékű

2. Zúzottkő 420 t M zúzottkő,  megfelel az ÚT 2-3.601 útügyi műszaki 
előírásban rögzített zúzottkö termékekre előírt 
követelményeknek. (teljesítmén nyilatkozat)

3. Aszfalt 532 t AC 11 kopásállóság, teljesítmény nyilatkozat
4. Sóder 255 m3 méret: 0-24 (osztályozott, teljesítmény nyilatkozat, 

helyszínre szállítva)
5. Sóder 70 m3 méret: 0-4 (osztályozott, teljesítmény nyilatkozat, 

helyszínre szállítva)
6. Padkaszegély 3 000 db szürke, Kerti Szegély, nútolt, méret: 100/5/20 cm

7. Porlekötő emulzió 6 000 kg Bitunova bitumenemulzió, C 60 B1, Bitunova vagy azzal 
egyenértékű

1. Gázolaj (dieselolaj) 410 l MSZ EN 590 szabványnak megfelelő diesel 
üzemanyag, napi szükséglet helyszínre szállítva.

7. ajánlati rész:  Közút kis értékű tárgyi eszközök

6. ajánlati rész: Közút üzemanyag

5. ajánlati rész: Közút út építési anyagok

4. ajánlati rész: Helyi sajátosság üzemanyag



1. Betonkeverő és tartozékai 1 db Motor: elektromos, egyfázisú, 230 V/50 Hz
- Motorteljesítmény: 0,3 kW
- Max. áramerősség: 2,2 A
- Keverődob átmérője: 610 mm
- Hasznos térfogat: 100 liter
- Kerekek méretei: Ø200x50 mm
- Befoglaló méretek (szxhxm): 800x1330x1220 mm
- Csavarokkal felfogatott keverőlapátok,
- Csigahajtóműves dobbillentés
- IP 55 kapcsolódoboz
- Motorvédő hőkapcsoló: túlterhelés és 
feszültségingadozás elleni védelem
- Karbantartást nem igénylő hajtómű a keverődob 
tengelyén
- Mozgatást segítő fogantyú
- Acélputtony

IMER Syntesi 140 
Betonkeverő vagy 
azzal egyenértékű

2. Gyémánt-vágókorong 10 db 230 mm, kővágó  Bosch  vagy azzal 
egyenértékű

3. Sarokköszörű(sarokcsiszoló) 1 db Fordulatszám6.600/perc
Kábelhossz2,5 m
Méretek: (h x sz x m)450 x 250 x 144 mm
Súly5,6 kg
Tárcsaátmérő230 mm
Teljesítmény2.200 W
TengelyméretM14X2
(Pld: MAKITA GA9060R, HITACHI)

MAKITA GA9060R 
vagy azzal 
egyenértékű

4. Csavarhúzó készlet 1 db Lapos:
- 5,5 x 100 mm
- 6,5 x 125 mm
- 8 x 150 mm
üthető nyéllel, acél, 



5. Kézi körfűrész 1 db Fordulatszám4.100/perc
Furatátmérő30 mm
Kábelhossz2,5 m
Méretek: (h x sz x m)380 x 255 x 287 mm
Súly7,0 kg
Tárcsaátmérő235 mm
Teljesítmény2.000 W
Vágásteljesítmény 45°60 mm
Vágásteljesítmény 90°85 mm
(Pld: MAKITA N5900B, HITACHI)

MAKITA N5900B 
vagy azzal 
egyenértékű

6. Laposvéső 9 db SDS plus, lapos és kör, 25 mm - 80 mm ig SDS plus vagy azzal 
egyenértékű

1. Cement 90 q CEM III/A 32,5 R kohósalakcement (Holzim, 
szlovák cement)

Holzim, szlovák 
cement vagy azzal 
egyenértékű

2. Zúzottkő 20 t M zúzottkő,  megfelel az ÚT 2-3.601 útügyi műszaki 
előírásban rögzített zúzottkö termékekre előírt 
követelményeknek. (teljesítmén nyilatkozat)

3. Sóder 30 m3 méret: 0-24 (osztályozott, teljesítmény nyilatkozat, 
helyszínre szállítva, teljesítmnéy nyilatkozat)

4. Áteresz és tartozékai 120 db KGEM 250/6m (minimum SN4, gumigyűrűvel)
KGEM 110/2 m (minimum SN4, gumigyűrűvel)
KGB 110/87 P csatrona idom (gumigyűvel)

5. Fa fűrészáru 6 m3 fenyő, gyalulatlan, szélezett fűrészárú, hossz: 4-6 m, 
szélesség: 100-200 mm, vastagság: 25-75 mm. A 
méret azért ennyi mert igény szerintinti megrendelés 
lesz. Úgy is m3 árat ad meg. (teljesítémény 
nyilatkozat)

8. ajánlati rész: Belvíz építési anyagok



1. Gázolaj (dieselolaj) 7880 l MSZ EN 590 szabványnak megfelelő diesel 
üzemanyag, napi szükséglet helyszínre szállítva.

1. Elektromos láncfűrész és tartozéka 1 db Lánckiosztás3/8"
Láncsebesség14,5 m/s
Méretek: (h x sz x m)505 x 200 x 220 mm
Olajtartály0,14 L
Súly5,5 kg
Teljesítmény2.000 W
Vágáshossz35 cm
( Pld: MAKITA UC3551A, HITACHI )

MAKITA UC3551A 
vagy azzal 
egyenértékű

2. Ágvágó olló (karos, teleszkópos) 10 db Kétkaros, áttételes, 70 cm nyél, vágóképesség min 35 
mm, rávágós (Nem mellévágós!)

Bypass ágvágó olló 
vagy azzal 
egyenértékű

3. Betonkeverő és tartozékai 1 db Motor: elektromos, egyfázisú, 230 V/50 Hz
- Motorteljesítmény: 0,3 kW
- Max. áramerősség: 2,2 A
- Keverődob átmérője: 610 mm
- Hasznos térfogat: 100 liter
- Kerekek méretei: Ø200x50 mm
- Befoglaló méretek (szxhxm): 800x1330x1220 mm
- Csavarokkal felfogatott keverőlapátok,
- Csigahajtóműves dobbillentés
- IP 55 kapcsolódoboz
- Motorvédő hőkapcsoló: túlterhelés és 
feszültségingadozás elleni védelem
- Karbantartást nem igénylő hajtómű a keverődob 
tengelyén
- Mozgatást segítő fogantyú
- Acélputtony

IMER Syntesi 140 
Betonkeverő vagy 
azzal egyenértékű

10. Ajánlati rész: Belvíz kis és nagy értékű tárgyi eszközök

9. ajánlati rész: Belvíz üzemanyag



4. Fejsze 15 db nyelezett általános fejsze, formatervezett fa nyéllel, 
1,25 kg, 

5. Hasító fejsze 15 db nyelezett hasító fejsze, formatervezett  fa nyéllel, 
ékes, 2 kg, 

6. Kézi kasza és tartozék 20 db komplett, kovácsolt vas penge: 70 cm, hőkezelt 
keményfa nyéllel, 

7. Kézi kasza és tartozék 15 db komplett, kovácsolt vas penge: 60 cm, hőkezelt 
keményfa nyéllel, 

8. Bezinmotoros fűkasza 5 db HUSQVARNA 143R II, benzines fűkasza, 
Teljesítmény:1.5 kW
Motor:Kétütemű 41.5 cm3
Tömeg:7.2 kg
Üzemanyagtartály térfogata:1.0 liter
Önsúly:7.4 kg
Standard tartozék:Damilfej,4 ágú vágótárcsa,heveder
Vágószál átmérője:3.0 mm
Száladagolás:félautomata
Damilfej:T 45
Lóerő:2.01

HUSQVARNA 
143R II vagy azzal 
egyenértékű

1. Gázolaj (dieselolaj) 1000 l MSZ EN 590 szabványnak megfelelő diesel 
üzemanyag, napi szükséglet helyszínre szállítva.

11. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók üzemanyag



19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata 

Postai cím: Szent Erzsébet út 171. 

Város: Fegyvernek Postai irányítószám: 5231 Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: Bakos László Felelős Akkreditált közbeszerzési Szaktanácsadó  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 169.  
kozbeszerzes.bakos@gmail.com 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: 2017. évi Járási Start munka mintaprogram -Fegyvernek 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 2017. évi Járási Start munka mintaprogram –Fegyvernek eszközbeszerzése 11 ajánlati 
rész alapján 

1. ajánlati rész: Mezőgazdasági program vetőmag, tárgya, vegyszer 
Lombtrágya 5 l 
Napraforgó vetőmag 75 kg 
Gyomírtószer 10 kg 
Rovarölő 1 l 
Gyomírtószer 7 kg 
Lombtrágya 31 l 
Lombtrágya 95 l 
Paprika vetőmag 1 kg 
Gombaölő permetszer 10 l 
Rovarölő 2 l 
Gombaölő permetszer 10 l 
Gombaölő permetszer 1 l 
Gombaölő permetszer 5 l 
Gombaölő permetszer 5 l 
Rovarölő 1 l 
Lombtrágya 20 l 
Műtrágya egyéb 2 000 kg 
Gyomírtószer 5 kg 

 
 

2. ajánlati rész: Mezőgazdasági program üzemanyag, kenőanyag 
Kenőanyag 1 000 l 
Gázolaj (dieselolaj) 14 250 l 

 
 
 



3. ajánlati rész: Helyi sajátosság építési anyagok 
Raklap, raklapos rakonca 150 db 
Sóder 600 m3 
Sóder 80 m3 
Gyorskötő adalék 1 000 l 
Cement 1 730 q 

 
4. ajánlati rész: Helyi sajátosság üzemanyag 

Gázolaj (dieselolaj) 2 000 l 
 

5. ajánlati rész: Közút program útépítési anyagok 
Cement 135 q 
Zúzottkő 420 t 
Aszfalt 532 t 
Sóder 325 m3 
Padkaszegély 3 000 db 
Porlekötő emulzió 6 000 kg 

 
6. ajánlati rész: Közút program üzemanyag 

Gázolaj (dieselolaj) 410 l 
 

7. ajánlati rész: Közút program kis értékű tárgyi eszközök 
Betonkeverő és tartozékai 1 db 
Gyémánt-vágókorong 10 db 
Sarokköszörű(sarokcsiszoló) 1 db 
Csavarhúzó készlet 1 db 
Kézi körfűrész 1 db 
Laposvéső 9 db 

 
8. ajánlati rész: Belvíz program építési anyagok 

Cement 90 q 
Zúzottkő 20 t 
Sóder 30 m3 
Áteresz és tartozékai 120 db 
Fa fűrészáru 6 m3 

 
9. ajánlati rész: Belvíz program üzemanyag 

Gázolaj (dieselolaj) 7880 l 
 

10. ajánlati rész: Belvíz program kis és nagy értékű tárgyi eszközök 
Elektromos láncfűrész és tartozéka 1 db 
Ágvágó olló (karos, teleszkópos) 10 db 
Betonkeverő és tartozékai 1 db 
Fejsze 15 db 
Hasító fejsze 15 db 
Kézi kasza és tartozék 20 db 
Kézi kasza és tartozék 15 db 
Bezinmotoros fűkasza 5 db 

 
11. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók üzemanyag 

Gázolaj (dieselolaj) 1000 l 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: (2017/05/31) 

II.1.5) A teljesítés helye: 

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok: 

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3 Szállítási időtartam mértéke/ 40 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

 Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4 : Nettó ajánlati ár/ 60 



IV. szakasz: Jogi információ 
IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: 

V. szakasz: Eljárás 
V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2017/03/17) Helyi idő: (08:00) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott 
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 2 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/03/10/) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
3    súlyszám helyett fontosság is megadható 
4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 

 







Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 9-ei rendkívüli 
ülésére Mr. Klíma 0 Enregy Kft. 1539/46 hrsz-ú területbérlési igényéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2017. február 20-án a Mr. Klíma 0 Energy Kft. (Székhely: 2131 Göd, Pesti út 62., adószám: 
23528758-2-13) területbérlési igényt nyújtott be az önkormányzat tulajdonát képező, 1539/46 
hrsz-ú 5 068 m2 nagyságú beépítetlen területre. A bérelni kívánt területre a cég a meglévő 
tevékenységi körének bővítésén keresztül egy papírfeldolgozó üzemet kíván létesíteni. Szán-
dékuk szerint első lépésben bérleti szerződés formájában a megadott területen kezdenék meg 
a tevékenységüket, amelyet üzleti tevékenységük realizálódásakor belátható időn belül meg is 
szeretnének vásárolni. A tervezett beruházás elkészülte után kezdetben 10-12 munkavállaló-
nak nyújtana biztos munkalehetőséget. 
 
Az ingatlan értékbecslő által meghatározott forgalmi értéke összesen nettó 2.630.000,- Ft + 
ÁFA.  
Az ingatlan értékbecslő által meghatározott bérleti díj értéke a teljes ingatlanra vonatkozóan 
nettó 400.000,- Ft/év + ÁFA. 
 
............../2017.(III.09.) sz.      határozati javaslat: 
 
Mr. Klíma 0 Enregy Kft. 1539/46 hrsz-ú területbérlési igényéről 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyverneki 1539/46 hrsz-ú 5 
068 m2 nagyságú beépítetlen területet bérbe adja a Mr. Klíma 0 Energy Kft. (Szék-
hely: 2131 Göd, Pesti út 62., adószám: 23528758-2-13) részére nettó 400.000,- Ft/év 
+ ÁFA áron. 
 

2.) Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Szatlóczki Attila 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Fegyvernek, 2017. március 08. 
 
        Tatár László 
        polgármester 
Készítette: Szatlóczki Attila 
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BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 Megnevezés:   Fegyvernek Város Önkormányzata 
 Székhely:   5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 Adószám:   15736534-2-16 
 Képviseli:   Tatár László (polgármester) 
, mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) 
 
másrészről: 
 Megnevezés:   Mr. Klíma 0 Energy Kft. 
 Székhely:   2131 Göd, Pesti út 62. 
 Adószám:   23528758-2-13 
 Cégjegyzékszám:  13-09-150417 
 Képviseli:   Takács Ádám (ügyvezető) 
, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között az alulírott napon a következő feltételekkel: 
 
1. Szerződés tárgya: 

1.1.Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint Bérbeadó 
kizárólagos tulajdonosa a Fegyvernek, 1539/46 helyrajzi számú 5 068 m2 területű 
beépítetlen iparterületnek. 

1.2. Jelen szerződés aláírásával Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a jelen 
szerződés 1.1 pontjában körülírt ingatlant (továbbiakban: bérlemény). 

1.3. Bérlő a bérleményt egy komplett papírfeldolgozó üzem létrehozásának céljára veszi 
bérbe. Bérlő jogosult az ingatlanon e rendeltetésből folyó tevékenységet végezni, az 
ehhez szükséges eszközeit ott elhelyezheti, és dolgozóit az általa megszabott 
munkaidőben foglalkoztathatja. Bérlő a bérlet időtartamára a bérleményt a Cégbíróságon 
telephelyként, vagy fióktelepként jogosult bejelenteni. 

1.4. A Bérlő kijelenti, hogy a Bérlemény, infrastruktúrája a Bérlő által megtekintett, és a 
Bérlemény jelenlegi állapotában kerül birtokbavételre. 

 
2. A bérleti díj, fizetési mód: 

2.1. A bérlemény éves bérleti díja: nettó 400.000,- Ft/év/ingatlan, azaz nettó 
négyszázezer Ft, mely bérleti díj a közüzemi díjakat és egyéb költségeket nem tartalmazza. 

2.2 Bérlő a bérleti díjra vonatkozó összeget a Bérbeadó által tárgyév január 31. napjáig 
benyújtott számla alapján, tárgyév február 21. napjáig köteles Bérbeadó számlájára 
befizetni. 
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2.3 Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj fizetési határidejét követő három /3/ banki 
napot meghaladó késedelmes fizetés esetén Bérbeadó jogosult a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatra. 

2.4 A bérlő fizetési kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, amikor az átutalt összeget a 
Bérbeadó számláján jóváírták. 

2.5 Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a jelen szerződés keretében nem fizet kauciót. 
 
3. A szerződés időtartama 

Felek a bérleti jogviszonyt 5 éves határozott időre kötik, 2017. március 13.-tól 2022. 
március 13.-ig. 

 
4. Felek jogai és kötelezettségei 

4.1 Bérbeadó kötelezettségei:  
a./Bérbeadó köteles biztosítani, hogy Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony időtartama 

alatt a jelen szerződésben meghatározott célra és terjedelemben rendeltetésszerűen, 
kizárólagosan használhassa. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény az átadáskor 
és a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt megfelel a jelen szerződésben és a 
jogszabályokban előírt feltételeknek és követelményeknek. 

b./Bérbeadó előzetes időpont egyeztetés után jogosult a bérlemény használatának 
ellenőrzésére. 

4.2 Bérlő kötelezettségei: 
a./Bérlő a bérlet teljes időtartama alatt köteles a bérlemény rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotát fenntartani, és az összes jogszabálynál, vagy a jelen szerződés 
rendelkezései alapján terhelő javítási, vagy karbantartási feladatot ellátni. Bérlő 
tudomásul veszi, hogy a bérlemény területén és környezetében semminemű 
környezetszennyezéssel járó munkát, ill. tevékenységet nem folytathat. 

b./Bérlő jogosult a bérlemény rendeltetésszerű, kizárólagos használatára. Bérlő a 
bérlemény használatát másnak nem engedheti át, a bérlemény bérleti, illetve 
használati jogát más gazdasági társaságba nem apportálhatja. Bérlő minden olyan 
kárért felelős, mely a rendeltetésellenes használatból ered. 

c./A tevékenységének folytatásához szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzése 
Bérlő felelőssége. A nevezett hatósági engedélyek megszerzésének elmulasztásáért 
sem közvetlenül, sem közvetve Bérbeadót semmilyen felelősség és kötelezettség nem 
terheli. 

d./Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, ha Bérbeadót terhelő munkálatok 
elvégzése szükséges, vagy ha a bérlemény károsodott, illetve az bármely okból 
veszélyeztetve van. 

 
5. Jogok átruházása, albérlet 

5.1 A Bérlő – személyi, vagyoni, üzleti körülményeinek változása esetén – jogosult a jelen 
szerződésből származó jogait és kötelezettségeit a jelen szerződésben foglalt feltételek 
alapján a Bérbeadó előzetes írásbeli beleegyezése mellett harmadik félre átruházni. 
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5.2 Bérlő a bérlemény albérletbe adására nem jogosult, továbbá semmilyen más jogcímen 
harmadik személynek használatba nem adhatja a bérleményt, azt át nem engedheti. 

5.3 A Bérbeadó jogosult a szerződésből adódó jogait átruházni. 
 
6. A szerződés megszűnése 

6.1 Jelen szerződést - a határozott idejű bérleti jogviszonyra figyelemmel – rendes 
felmondással nem lehet megszüntetni. 

6.2 Felek rögzítik, hogy jelen bérleti szerződés rendkívüli felmondással szüntethető meg, vagy 
ha a bérlemény megsemmisül, illetve ha a felek jogutód nélkül megszűnnek a szerződés 
automatikusan hatályát veszti. Bármelyik fél azonnali hatályú felmondásra jogosult a másik 
fél súlyos szerződésszegése esetén. Felek a teljesség igénye nélkül súlyos 
szerződésszegésnek tekintik az alábbi magatartásokat: 

 Bérlő jelen szerződésben írt fizetési kötelezettségét Bérbeadó írásbeli felszólítása 
ellenére, a felszólításban megadott póthatáridőn belül nem teljesíti. 

 Bérlő a bérleményt Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére rendeltetésellenesen, 
vagy nem jelen szerződésben rögzített célra használja. 

 Bérbeadó Bérlőt akadályozza, vagy gátolja a bérlemény rendeltetésszerű és 
szerződésszerű használatában. 

Rendkívüli felmondásra okot adó esetben a másik felet 15 napos határidő kitűzésével 
előzetesen írásban fel kell szólítani a kifogásolt magatartás befejezésére, vagy a mulasztás 
pótlására és csak a határidő eredménytelen eltelte után élhet a sérelmet szenvedett fél a 
felmondással. A felmondást írásban kell a másik féllel közölni. 
A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás 
olyan súlyos, hogy a sérelmet szenvedett féltől a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. 
Ebben az esetben a felmondást az arra okot adó körülmény tudomásra jutásától számított 
8 napon belül kell írásban közölni. 

6.3 Felek a bérlet megszűnésekor egymással kötelesek elszámolni. 
 
7. Vegyes rendelkezések 

7.1 Felek egymással szemben beszámításra a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései 
szerint jogosultak. 

7.2. Jelen szerződést csak a felek közös megegyezése esetén, írásbeli formában lehet 
módosítani. 

7.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés hatályának fennállása alatt azzal kapcsolatban az alábbi 
személyek jogosultak intézkedésre, illetve nyilatkozattételre: 

Bérbeadó:    Tatár László (polgármester) 
Bérlő:     Takács Ádám (ügyvezető) 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgyában bármely értesítést írásban, 
postai úton vagy személyes kézbesítéssel az alábbi címre teszik: 

Bérbeadó esetén:    Fegyvernek Város Önkormányzat 
5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 171. 
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Bérlő esetén:    Mr. Klíma 0 Energy Kft. 
       2131 Göd, Pesti út 62. 

7.4 Felek rögzítik, hogy minden köztük esetleg felmerülő vitát elsősorban békés úton, 
tárgyalással kívánnak rendezni. Nem rendezhető esetekre kikötik hatáskörtől függően a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Lakások 
és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései az irányadók. 

7.5 Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2-2 példány a Bérbeadót, illetve a 
Bérlőt illeti meg. 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 
aláírták. 

 
 
Fegyvernek, 2017. március 10. 
 
 
 
 
 
 
  ..........................................   ..........................................  
 Bérbeadó Bérlő 
 Fegyvernek Város Önkormányzata Mr. Klíma 0 Energy Kft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ..........................................  
 Ellenjegyezte 
 























 
7. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2017. március 9-ei rendkívüli nyílt ülésére 

 

Előterjesztő megnevezése:  Tatár László 

Tárgy:  Mr. Klíma O Enregy Kft. 1539/46 hrsz-ú területbérlési 
igényéről  

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
Beszámoló 

Melléklet:  1 

Készítette:  
Szatlóczki Attila 

 
Véleményezésre 
megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 

2017. március 08.  

 




