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Közbeszerzési dokumentumok
a
"Mezőgazdasági gépek beszerzése 2 ajánlati részben:
I. rész: rézsűkasza adapter beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 számú projekt
keretében.
II. rész: traktor és adaptereinek beszerzése a GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17
IPE/HU/000018 számú projekt keretében."
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt
közbeszerzési eljáráshoz
1.

Az eljárás általános feltételei
1.1.

Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlati felhívás I.1 pontjában
meghatározott szervezet (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”).

1.2.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai
szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlati Felhívás (továbbiakban:
Felhívás) és a Közbeszerzési Dokumentumok összes feltételét az ajánlattétel
kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.

1.3.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Közbeszerzési dokumentumok
vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás
található tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában készült iratanyagok tartalma
között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a Felhívás, harmadsorban pedig a
Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

1.4.

A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a Közbeszerzési
dokumentumokban megadott Ajánlatkérő által előírt „Elvárt műszaki
paramétereknek, valamint az ajánlattevői műszaki leírásban foglaltaknak.

1.5.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési
dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és
előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:



ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a
kitűzött határidőkre, vagy
ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból a hiánypótlást
követően sem felel meg a Közbeszerzési dokumentumokban megadott
minden követelménynek.

1.6.

Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése
érdekében készítette.

1.7.

Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette a Közbeszerzési dokumentumokat. Ha több
ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike, vagy
azok nevesített alvállalkozója átvette az Közbeszerzési dokumentumokat.

1.8.

Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a jelen Közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták
alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők
természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve –
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amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását
mellőzhetik.
1.9.

Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy
az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők
felelősek.

1.10. Amennyiben

a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely
dokumentum csatolása nem szükséges, vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő
megkéri az ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem releváns)
megjelölést szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen egyéb
egyértelmű megjelölést is elfogad).

1.11. A tárgyi eljárás a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési

nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató
informatikai rendszerben (a továbbiakban: EKR) kerül megindításra.
Az EKR használatához regisztráció szükséges.
Javasoljuk Tisztelt Ajánlattevők számára, hogy a sikeres ajánlattétel érdekében
az EKR rendszerben elérhető, ajánlattevők számára készült felhasználói
kézikönyvet tanulmányozzák át, továbbá javasoljuk, hogy az ajánlat EKR-ben
történő rögzítését időben kezdjék meg, figyelemmel az ajánlattételi határidőre!
2.

Kiegészítő tájékoztatás
2.1.

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a
Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§-ában
foglaltaknak megfelelően írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt a 2.3. pontban foglaltak szerint.

2.2.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben
megérkezzen a megadott címre.

2.3.

Az ajánlattételi szakaszban az EKR-en keresztül tudnak a gazdasági szereplők
kérdezni, és ajánlatkérő is, az EKR-en keresztül adja meg az eljáráshoz
kapcsolódó válaszokat.
A kiegészítő tájékoztatásról az összes érintett gazdasági szereplő e-mail értesítést
kap. Az értesítés annyit tartalmaz, hogy adott eljáráshoz kiegészítő tájékoztatás
érkezett. Bejelentkezést követően az eljárást megnyitva, a megfelelő felületen tudják
az érintett gazdasági szereplők megtekinteni a kiegészítő tájékoztatás részleteit.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy
felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az
EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

3.

Teljesség és pontosság
3.1.

4.

Az ajánlattevő felelős azért, hogy hozzáféréskor ellenőrizze a Közbeszerzési
dokumentumok tartalmának teljességét.

Ajánlati kötöttség
4.1.

A Felhívás IV.2.6. pontjában meghatározottak szerint.
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4.2.

5.

Az ajánlattevő a Felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van
ajánlatához, figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb
rendelkezéseit is.

Több változatú (alternatív) ajánlat
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

6.

Tájékoztatás
6.1.

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni.
Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Levélcím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Telefon: (06 1) 336 - 7843
Fax: (06 1) 336 – 7445
E-mail: ebh@ebh.gov.hu
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal
Cím: 7623 Pécs, József A. u. 10.
Levélcím: 7602 Pf. 405.
Telefon: 06 (72) 507-000
Fax: 06 (72) 507-012. E-mail: hivatal@baranya.gov.hu
Országos Közegészségügyi Intézet
1097 Budapest, Albert Flórián út 2.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777
Telefon: 1 476 1100
Fax: (06-1) 215-2046
E-mail: igazgatosag@oki.antsz.hu

6.2.

Ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívásra köteles csatolni a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozatát arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
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továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
A nyilatkozat kitöltésének elősegítése érdekében az Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontjai szerint tényleges tulajdonosnak minősül:
az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb
módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi
követelmények vonatkoznak,
az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében
meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
alapítványok esetében az a természetes személy,
aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a
kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást
gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett,
illetve az alapítvány képviseletében eljár.
6.3.

7.

Ajánlattevő köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § ic) pontja
szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében,
arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő
köteles azt nyilatkozatban megnevezni (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy
annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott
kizáró feltétel nem áll fenn.

Közös ajánlattétel
7.1.

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő
ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös
11

ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a
közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat
benyújtását követően nem módosítható.
7.2.

8.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást a Kbt. 35. § (2) és (6) bekezdése szerinti
tartalommal. Kbt. 35. § 2a) bekezdés szerint: Az ajánlatban vagy több szakaszból
álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdés
szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie
arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult
gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

„Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)” és Szakmai ajánlat
Mindegyik ajánlati rész esetén irányadó, ajánlati részenként-külön-külön:
8.1. „Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)”
Az „Egyösszegű nettó ajánlati árat (nettó HUF)” nettó forintban kell a Közbeszerzési
Dokumentumok 1. számú melléklete szerinti „Ártáblázat” alapján, ajánlati
részenként külön-külön kell megadni.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok 1.sz. melléklete szerinti „Ártáblázat”
alatt ajánlati részenként külön-külön a következő fájlokat érti, az „Ártáblázat” .xlsx
táblázaton belül az adott fülökön:
 1.rész: rézsűkasza
 2.rész: traktor és adapterek
Ajánlattevőnek az „Ártáblázat”-ban feltüntetett valamennyi sorra árajánlatot kell
adnia. Az „Ártáblázat”-on módosításokat végrehajtani tilos.
A Felolvasólapon szereplő „Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)”-nak meg kell
egyeznie az „Ártáblázat”-ban szereplő „Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)”
sorban szereplő összeggel.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat
tartalmazó ajánlatot.
A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.
Így az „Egyösszegű nettó ajánlati árat (nettó HUF)” tartalmazza az áruk összesített
árát, a szükséges üzembe helyezéssel és forgalomba helyezéssel, a teljesítési helyre
történő leszállítását, jogátadás ellenértékét, jótállási kötelezettséget, legalább a
jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási kötelezettséget, járulékos
költséget, továbbá Eladó összes járulékos költségét, így különösen valamennyi
illetéket, vámot, valamint különösen a 2. résznél a forgalomba helyezést is.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő
kockázatot és hasznot is.
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Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési
mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
8.2. Szakmai ajánlat
Szakmai ajánlat minimális tartalma:
„Ártáblázat” és „Ajánlattevői Műszaki leírás” együttes benyújtása.
A szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt termékek
leírását, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a közbeszerzési műszaki
leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés.
„Ártáblázat”:
Az ajánlathoz részletes ártáblázatot kell csatolni, mely cégszerűen aláírásra kerül az
alábbiak alapján.
Az „Egyösszegű nettó ajánlati árat (nettó HUF)” nettó forintban kell a Közbeszerzési
Dokumentumok 1. számú melléklete szerinti „Ártáblázat” alapján, ajánlati
részenként külön-külön kell megadni.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok 1.sz. melléklete szerinti „Ártáblázat”
alatt ajánlati részenként külön-külön a következő fájlokat érti:
 1.rész: rézsűkasza
 2.rész: traktor és adapterek
A kiadott ártáblázattól eltérni nem lehet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”ban a „Termék gyártója”, „Termék típusa (megnevezése) adatokat kell megadni,
mely alapján a megajánlott termék egyértelműen beazonosítható.
Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlatkérő által előírt „Elvárt műszaki paraméter”-ekben
szereplő előírásoknak megfelelő, vagy azzal egyenértékű új (nem használt, nem
bemutató darab) terméket ajánlhat meg.
„Ajánlattevői Műszaki leírás”
Továbbá a kitöltött ártáblázat mellé csatolni szükséges valamennyi megajánlott
termék katalógusát és/vagy műszaki leírását is (ún. „Ajánlattevői Műszaki
leírást”), hogy az „Ártáblázat”-ban megadott értékek teljes körűen ellenőrizhetőek
lehessenek.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a táblázatban ajánlatkérő
javasolja a „Megajánlott termék műszaki paraméterei” mentén a megajánlást
megtenni. Ajánlattevő köteles oly módon megtenni a megajánlását, hogy abból az
„Elvárt műszaki paraméterek” egyértelműen megállapíthatóak legyenek.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”mellékleteként szükséges tehát ún. „Ajánlattevői Műszaki leírást” csatolni,
amelyben valamennyi Ajánlatkérő által előírt „Elvárt műszaki paraméter”-eket
szerepeltetni kell azzal, hogy ajánlattevőnek az általa megajánlott konkrét termék
konkrét adatát kell feltüntetnie.
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Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlatkérő által előírt „Elvárt műszaki paraméter”-ekben
szereplő előírásoknak megfelelő, vagy azzal egyenértékű új (nem használt, nem
bemutató darab) terméket ajánlhat meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a terméket nem nevesítő ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet, hogy
amennyiben a megajánlani kívánt termék nem felel meg Ajánlatkérő által előírt
„Elvárt műszaki paraméter”-ekben szereplő előírásoknak, a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pont alapján érvénytelen.
9.

Formai követelmények
Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
Az ajánlatot írásban az EKR rendszerben szükséges benyújtani.
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja
az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell
tekinteni.
Az EKR-ben lefolytatott eljárás tekintetében ajánlattevőnek a korábban benyújtott
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet
vagy – az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági
szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő
szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges
hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik.
Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet,
illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő
kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6)
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

10.

Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt

10.1.

Az ajánlatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők,
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában
joghatályos közlésnek minősülnek. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási
rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben
történik.
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11.

Az ajánlatok értékelése
Mindegyik ajánlati rész esetén:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő olyan szempontok szerinti értékeli, amelyek között az ár vagy költség is
szerepel.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat megítélésére szolgáló bírálati
részszempontok és azok súlyszámai:
Részszempont
1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
(egész számot szükséges megadni)

Súlyszám
90

2. Vállalt többletjótállás időtartama (min. 12 hónap max. 36 hónap)
(hónap)

5

3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva
a helyszíni javítás megkezdése (munkanapon, min. 24 óra max. 48
óra) (óra)

5

Ajánlatkérő az EKR rendszerben az 1. és a 2. és 3. értékelési szempontokat úgy
állította be, adta meg, hogy azokat egész számokban szükséges megadni.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 0-10-ig.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. és részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet 1.aa) pontja
szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. és 3. részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatójában jelzettek szerinti (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése szerinti leg-kedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásához a Miniszterelnökség útmutatója alapján.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra,
az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
Az értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre:
1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft):
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Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális
pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének
megfelelően kevesebbet.
A pontozás módszere:
P = (A legjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa, azaz 10
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az 1. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész számokban szükséges
megadni.
2. részszempont: Vállalt többletjótállás időtartama (min. 12 hónap max. 36 hónap)
(hónap)
A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális
pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének
megfelelően kevesebbet.
A pontozás módszere:

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa , azaz 0 pont
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőtlenebb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

A 2. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges
megadni.
A 2. részszempont esetében a 12 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás nem lehetséges,
míg a 36 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális
pontszámot (azaz a 10 pontot) kapja, azaz ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó
megajánlást többletpontszámmal nem értékeli (Kbt. 77. § (1) bekezdés).
Amennyiben az ajánlatok között 36 hónapot meghaladó megajánlás is szerepel,
Ajánlatkérő abban az esetben a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának vonatkozó
képletében „A legjobb” értéket 36 értékben rögzíti.
Amennyiben ajánlattevő 12 hónapot ajánl meg, úgy a pontskála alsó határát kapja, azaz
0 pontot.
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Amennyiben ajánlattevő minimálisan 12 hónapot nem ajánl meg, úgy az ajánlat
érvénytelen.
3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás
megkezdése (munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra)
A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész órákban szükséges megadni.
Ajánlattevő a 24 órás vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot
kapja, azaz ajánlatkérő a 24 órásnál kedvezőbb megajánlást többletpontszámmal nem
értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. (ha kedvezőbb, akkor ebben az esetben A
legjobb = 24 óra).
24 órás megajánlás esetén Ajánlattevő a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kap
(P=10). A 48 órás megajánlás esetén az ajánlattevő 0 pontot kap. A 48 óránál
kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ha
Ajánlattevő minimálisan 48 órát nem ajánl meg, úgy az ajánlat érvénytelen.
A 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális
pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján
kerülnek kiszámításra.
A pontozás módszere:

ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa , azaz 0 pont
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőtlenebb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek
megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az
ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a Kbt. 76. § (9) bekezdés
d) pontja alapján meghatározott módszerrel értékeli, majd az egyes tartalmi elemekre
adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelynek az
összpontszáma a legnagyobb.
Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az
ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési
pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra
nagyobb értékelési pontszámot kapott.
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Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben tartalmazza.
12.

Szerződést Biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett
pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: Amennyiben Eladó az eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős
késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a teljes nettó
szerződéses ellenszolgáltatás 0.5 %-a, de maximum a teljes nettó szerződéses
ellenszolgáltatás 25 %-a. Késedelmi kötbér maximuma elérésekor a Vevő – érdekmúlás
bizonyítása nélkül – jogosult a szerződést a Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal,
azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni és Eladó felé meghiúsulási
kötbért is érvényesíteni.
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. (Ptk.
6:187. § (1) bekezdés)
Felek rögzítik továbbá, hogy az Eladó köteles a késedelmes teljesítésből eredően
Vevőnek mindazon kárát megtéríteni, amelyért Vevő harmadik személy felé helytállni
tartozik. (Ptk. 6:187. § (3) bekezdés)
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű
és lejárt követelését számíthatja be.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Eladó felelős –
meghiúsul, Vevő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre
jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 25%-a. Vevő fenntartja
a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. Amennyiben Eladó késedelme
meghaladja a 30 napot, úgy Vevő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania
kellene – a szerződést az Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondani. Ebben az esetben a teljesítést Eladó hibájából eredően meghiúsultnak kell
tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása miatt),
Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Jótállás: Minimális mértéke 12 hónap, azzal, hogy ajánlattevő köteles a gépekre a
megajánlása (többletjótállás időtartama) szerinti hónap időtartamú jótállást vállalni. A
gépekre vonatkozó jótállási idő a teljesítési igazolás nyertes ajánlattevő részére történő
kiállításának időpontjától kezdődik.
Többletjótállás időtartama: értékelési részszempont.
A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet
tartalmazza.
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13.

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység
végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is

A felhívásban előírt követelményeknek megfelelően.
14.

Gazdasági, illetve pénzügyi alkalmasság

A felhívásban előírt követelményeknek megfelelően.
15.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A felhívásban előírt követelményeknek megfelelően.
16. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információk:
1.

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke a
felhívásban került meghatározásra, ajánlati részenként külön-külön.
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtania arról,
hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta. Az ajánlati biztosítéknak
érvényben
kell
maradnia
az
ajánlati
kötöttség
időtartama
alatt.
Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:
az átutalást igazoló dokumentummal, vagy
a bankgarancia, biztosítási szerződés, illetve a készfizető kezesi kötelezvény
eredeti példányának benyújtásával.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság
D.60/17/2017.számú határozatára, valamint az 1/2017. (III.21.) számú összkollégiumi
állásfoglalására.

17. Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések pénzügyi
fedezetét az alábbi projektenként támogatásból biztosítja a felhívásban előírtak, valamint a
jelen pontban és a szerződéstervezetben foglaltak alapján.
1. rész: KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosítószámú projekt
2. rész: LIFE17 IPE/HU/000018 – LIFE-IP GRASSLAND-HU
Mindegyik ajánlati rész esetén:
A támogatás intenzitása: 100,000000 %.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
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Nyertes ajánlatevő a teljesítés során projektenként 1 (egy) darab végszámla (100 %-os
teljesítésnél, az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás esetén)
benyújtására jogosult.
Ajánlattevő az 1. ajánlati részben foglalt gép szerződésszerű teljesítését követően jogosult
számla benyújtására.
Ajánlattevő a 2. ajánlati részben foglalt gépek szerződésszerű oszthatatlan teljesítését
követően jogosult számla benyújtására. Ajánlattevő számla benyújtására a traktor és a
pótkocsi esetében az eredményes teljesítési átadás-átvételt követően, az egyéb gépek esetében
az eredményes műszaki átadás-átvételt követően a teljesítés Ajánlatkérő általi leigazolását
követően jogosult a nettó szerződéses ellenérték 100%-ának megfelelő mértékben.
A számlákon fel kell tüntetni a projektek azonosító számait is (1. rész: KEHOP-4.1.0-152016-00075, 2. rész: LIFE17 IPE/HU/000018 – LIFE-IP GRASSLAND-HU).
Részszámla és előleg nincsen.
Az ellenszolgáltatás összege a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében
átutalással, forintban kerül kifizetésre figyelembe véve a Kbt. 135. §, valamint a Ptk. 6:130.§.
(1) - (2) bekezdésének vonatkozó előírásait. Az ajánlatkérő a teljesítés elismerése, a teljesítés
igazolás kiadása tekintetében Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint jár el.
I. rész esetén: A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
18.
2.

További információk
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján, egységes,
elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy
részéről történő regisztráció szükséges.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési
dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös
ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési
dokumentumok nem átruházhatók.

3. Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf
formátumban kell benyújtani.
4.

A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap
áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más
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nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben,
és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre,
azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.
Az Ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen
fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
5.

Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. Az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya (min. teljes bizonyító erejű
magánokiratban), azzal, hogy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
társaság esetén hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-minta csatolása szükséges;
2. 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;
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban,
kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot!

6.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az arra
vonatkozó űrlap kitöltésével nyújtja be.

7.

A gazdasági szereplő az EKR-ben a regisztráció során rögzíti, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.

8.

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti információk megadását.

9.

A Kbt. 41/A. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az EKR-ben elektronikus úton tett
nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet
vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és
jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján
az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell
tekinteni.

10. A Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében Az EKR-ben elektronikus űrlap
benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy
a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak
az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem
érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
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Az ajánlatnak részenként tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.
65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni
szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben agy
más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság
igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti
szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi
jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával
teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy
részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok
megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az
általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti
a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
A Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a
részvételi
jelentkezésben
csatolni
kell
a
Kbt.
35.
§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell
terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében
eljárhat.
A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap
áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más
nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben,
és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre,
azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.
A Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ahol a Kbt. végrehajtási rendelete
közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat
benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum
egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett
nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el
hitelesítéssel.
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12. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást
arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti
titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges.
Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. A
gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
14. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező
árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.
15. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján az árbevétel tekintetében az
érintett év, továbbá a beszámolók vonatkozásában az üzleti év utolsó napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
16. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi
fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti
irányadónak. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
17. A részekre történő ajánlattétel indokolása: Ajánlatkérő a felhívásban előírt módon
biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
18. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot
tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve
jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
19. Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát
meg tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő előírja az EKRben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így
különösen a fájlformátumra vonatkozó követelményeket, az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő Microsoft Office 2010 programcsomaggal, és Adobe Acrobat Reader DC
2017 teljesen kompatibilis, továbbá általánosan hozzáférhető ingyenes vagy szabad
szoftverrel megnyitható dokumentumokat fogad el.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező
dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az
ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja
szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni,
hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek.
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Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt
informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve
jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha
az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra
vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező
dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb
okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat
olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az
ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán
általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az
ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata
alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt
úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna
be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
20. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját.
21. Az EKR Rendelet 20. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja
az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR
működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
22. Számítási hiba (Kbt. 71. § (11) bekezdés).

18. Egységes európai közbeszerzési dokumentum
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete rendelkezik az egységes európai
közbeszerzési dokumentum használatáról.
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III. AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT „ELVÁRT MŰSZAKI

PARAMÉTER”

25

„Elvárt műszaki paraméterek” vonatkozásában az ajánlati felhívás „II.2.4) A közbeszerzés
ismertetése ” címszó alatt rögzítettek teljes egészében irányadóak, mely a műszaki leírás is.
Ajánlattevő a műszaki leírás részeként köteles nyilatkozni a megajánlott termék származási
helyéről, gyártójáról és típusáról.
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(tervezet)

Mely létrejött egyrészről a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
mint megrendelő (a továbbiakban: Vevő)
(a továbbiakban, mint Vevő)
másrészről a
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető pénzintézet:
Tel:
Fax:
Email:
Képviseli:
(a továbbiakban, mint Eladó)
külön-külön, mint Fél, együttesen, mint „Felek” között, az alábbi feltételekkel az alulírott
helyen és időben:
I.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

1. A Felek rögzítik, hogy a Vevő, mint Ajánlatkérő a 202. ….. napján feladott (TED …….)
eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján
közbeszerzési eljárást indított "
"Mezőgazdasági gépek beszerzése 2 ajánlati részben":
I. rész: rézsűkasza adapter beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 számú projekt
keretében.
II. rész: traktor és adaptereinek beszerzése a GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17
IPE/HU/000018 számú projekt keretében.
(az adott ajánlati rész rögzítendő)
2.

Az I.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Eladó került nyertes
ajánlattevőként kihirdetésre a 202.. ……………………. napján megküldött eljárás
eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.

3.

Jelen szerződés mellékletei (akkor is, amennyiben azok valamelyike nem kerül fizikailag
csatolásra): 1. sz. mellékletét képezi az I.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás
eljárást megindító felhívása, 2. sz. mellékletét a közbeszerzési dokumentumok és
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mellékletei, 3. sz. mellékletét Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata, 4. Amennyiben az
eljárásban kiegészítő tájékoztatásra került sor, úgy a Kiegészítő tájékoztatásban foglaltak.
4.

A Felek rögzítik, hogy amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában készült iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban
az Ajánlati Felhívás vagy a Módosított Ajánlati Felhívás, harmadsorban pedig a
kiegészítő tájékoztatás(ok) rendelkezéseit, negyedsorban a Közbeszerzési
dokumentumok vagy a Módosított Közbeszerzési Dokumentumok, ötödsorban az
Adásvételi Szerződést kell irányadónak tekinteni.
II.

1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA

Eladó vállalja, a jelen szerződésben, az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű
(a továbbiakban: Gép(ek)) eladását a szükséges üzembe helyezéssel és forgalomba
helyezéssel, valamint és Vevő központjába történő leszállítását, Vevő pedig vállalja azok
megvásárlását és átvételét.
III.

A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE

1. A teljesítés helye:
1.rész:
DDNPI Béda-Karapancsa Tájegységi Iroda - 7717 Kölked, Mátyás utca 0107/2 hrsz.
NUTS-kód: HU231
A szerződés hatályba lépésétől számított 55 munkanap. A szerződés a mindkét fél által
történő aláírás napján lép hatályba. Vevő előteljesítést elfogad.
2.rész:
DDNPI Béda-Karapancsa Tájegységi Iroda - 7717 Kölked, Mátyás utca 0107/2 hrsz.
NUTS-kód: HU231
A szerződés hatályba lépésétől számított 65 munkanap. A szerződés a mindkét fél által
történő aláírás napján lép hatályba. Vevő előteljesítést elfogad.
(az adott ajánlati rész rögzítendő)
2.

A szállítás konkrét időpontjáról Eladó köteles Vevő jelen szerződés VIII.2. pontjában
meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontja előtt legkésőbb 3 munkanappal
faxon/e-mailben értesíteni.

3.

Az Eladó köteles a szállítandó Gépek eladására, szükséges üzembe helyezéssel és
forgalomba helyezéssel, valamint és Vevő által megadott helyszínre történő leszállítását,
Vevő pedig vállalja azok megvásárlását és átvételét.
Felek rögzítik, hogy a szerződés ún. oszthatatlan szolgáltatás függetlenül attól, hogy a
vállalás hány gép adásvételét, forgalomba és üzembe helyezését foglalja magában. Felek
rögzítik, hogy Eladónak különösen fontos érdeke fűződik a közbeszerzési eljárás és
adásvétel keretében történő beszerzéséhez. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a
szerződés teljesítését és annak megerősítését szolgáló kikötéseket (különösen, de nem
kizárólagosan felsorolva: vételár, kötbér, meghiúsulás) a szolgáltatás oszthatatlan voltára
tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
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IV.
1.

TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

Felek megállapodnak, hogy a Gépek átadás-átvétele két ütemben, az alábbiak szerint
történik:
1.1.Műszaki átadás-átvétel:
Eladó telephelyén, Felek között 3 munkanappal megelőzően egyeztetett időpontban
(műszaki leírásban foglalt felszereltség szerint).
II.rész esetén: Amennyiben Vevő sem mennyiségi, sem minőségi kifogást nem emel,
Vevő megadja Eladó részére a traktor és a pótkocsi forgalomba helyezéséhez szükséges
nyilatkozatokat.
A tulajdonjog változás és birtokba adás tervezett napja: Az eredményes műszaki
átvételt követő maximum 5. munkanap. Ennek érdekében Vevő az eredményes műszaki
átadás-átvételt követő 5 napon belül biztosítást köt a Gépekre és az erről szóló igazolást
haladéktalanul, elektronikus úton Eladó rendelkezésére bocsátja.
II.rész esetén: Eladó az általa szolgáltatott műszaki dokumentumok, Vevő által a traktor
és a pótkocsi forgalomba helyezéséhez kiadott szükséges nyilatkozatok, és a
biztosításról szóló igazolások birtokában forgalomba helyezteti a Gépeket.
1.2.Teljesítési átadás-átvétel:
Forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva, a III.1. pontban
jelzett teljesítési helyre, előzetesen egyeztetett időpontban, a III.1. pontban megállapított
határidőig történik. Az eredményes teljesítési átvételről a felek jegyzőkönyvet
készítenek.
Vevő képviselője az átvételt, birtokba vételt megtagadhatja, amennyiben Eladó teljesítése
a következő okok bármelyike miatt nem szerződésszerű:
 nem az Ajánlatkérő által előírt „Elvárt műszaki paraméter”ek megfelelő gépek
kerülne/kerülnének átadásra,
 nem az ajánlattevői műszaki leírásnak megfelelő gépek kerülne/kerülnének átadásra,
 nem kerül csatolásra valamennyi műszaki leírás vagy jogszabály által kötelezően előírt
dokumentum,
 mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn Megrendelő részéről.
II.rész: A teljesítés oszthatatlan voltára figyelemmel akkor szerződésszerű Eladó
teljesítése, ha minden adott eszközre vonatkozóan a teljesítés megvalósul.

2.

Eladó a gépekhez biztosítja a 2. részszemponttal megegyező hónapra a jótállást és
alkatrész-ellátást. A jótállási idő kezdete: a Megrendelő részéről kiadott teljesítési
igazolásban a teljesítés napjaként megjelölt időpont.

3.

II. rész esetén: A traktornak és a pótkocsinak meg kell felelni a közúti járművek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a műszaki átadás-átvétel tervezett
időpontjában hatályos követelményeknek.

4.

A gépeknek rendelkezniük kell megfelelőséget igazoló dokumentációval
(típusbizonyítvány, típusengedély, CE-jelre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány stb.) .
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5.

A gépeknek rendelkezniük kell magyar nyelvű kezelési utasítással.

6.

Az átadás-átvételről a Felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.

7.

Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő jogosult a gépek mennyiségi, minőségi átvizsgálására,
a sértetlenség, a hiánytalanság, a felszereléseknek és kellékeinek, az okmányainak
meglétének ellenőrzésére, az esetleges kifogások megtételére. Vevő erre mind a műszaki
átadás-átvétel, mind a teljesítési átvétel során jogosult.

8.

A Vevő a megállapított, felismert hibákat, hiányosságokat köteles Eladóval jegyzőkönyv
útján írásban közölni, aki köteles azokat a hibák mértékétől függően, de a
jegyzőkönyvben felvett hiánypótlási határidőn belül teljes körűen kijavítani vagy
kicserélni és olyan gépeket szolgáltatni, amely/amelyek megfelel(nek) a jelen
szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban és egyéb előírásokban meghatározott
követelményeknek.

9.

Amennyiben Vevő sem mennyiségi, sem minőségi kifogást nem emel – továbbá abban
az esetben, ha Vevő kifogását Eladó a jelen szerződésnek vagy a felvett jegyzőkönyvnek
megfelelően, határidőben orvosolja – Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítéséről
kibocsátja a teljesítési igazolást. A Gépek átadásának az az időpont minősül, amikor Vevő
a teljesítési igazolást kiállítja. A teljesítési igazolás csak látható hiba és hiánymentesség
nélküli átadás-átvétel után állítható ki.

10. Felek megállapodnak abban, hogy a Gépekkel kapcsolatos kárveszély a birtokbaadás
időpontjában száll át a Vevőre. Felek rögzítik, hogy Eladó felel a teljesítésig a szerződés
tárgyaiban bekövetkezett bármiféle károsodásért, azonban a kárveszély viselésének
kötelezettsége a birtokba adást, valamint az ennek során felvett jegyzőkönyv mindkét Fél
általi aláírását követően teljes körűen átszáll Eladóról Vevőre.
11. Amennyiben az átvétel megtagadására kerül sor, úgy arról jegyzőkönyvet kell felvenni,
majd Eladónak haladéktalanul vissza kell szállítania a gépeket saját költségén.
12. Eladó az esetleges teljesítési hibákért a Vevővel szemben akkor is felelős, ha a Vevő a
teljesítést elfogadta. Eladó szavatossági kötelezettségét és kártérítési felelősségét nem
korlátozza és nem zárja ki az, hogy a Vevő nem tesz kifogást az Eladó szerződéses
kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.
13. Eladó megajánlásai az ajánlata alapján:
Részszempont

Megajánlás

1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
(egész számot szükséges megadni)
2. Vállalt többletjótállás időtartama (min. 12 hónap max. 36 hónap)
(hónap)
3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva
a helyszíni javítás megkezdése (munkanapon, min. 24 óra max. 48
óra) (óra)
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V.

VÉTELÁR

1.

Eladót a szerződésszerű oszthatatlan teljesítés ellenértékeként összesen nettó ………….
Ft + ÁFA, azaz…………….. forint + általános forgalmi adó vételár illeti meg. Az ÁFA
mértéke a mindenkor hatályos törvény szerint számítandó.

2.

A vételár tartalmazza a Gépek árát, a szükséges üzembe helyezéssel és forgalomba
helyezéssel, a teljesítési helyre történő leszállítását, jogátadás ellenértékét, jótállási
kötelezettséget, legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási
kötelezettséget, továbbá Eladó összes járulékos költségét, így különösen valamennyi
illetéket, vámot.

3.

Eladó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt,
amely a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges, és ajánlati árába
beépítette a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét.

4.

Eladó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
VI.

1.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése az alábbi azonosítószámú európai uniós
projekt keretében kerül finanszírozásra:

1.ajánlati rész:
KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú projekt
2.ajánlati rész:
LIFE17 IPE/HU/000018 – LIFE-IP GRASSLAND-HU
(az adott ajánlati rész rögzítendő)
A támogatás intenzitása: 100,000000 %.
Finanszírozás formája: utófinanszírozás
2.

Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására szerződésszerű (hiba- és
hiánymentes átadás és forgalomba helyezés) teljesítés elismerését követően jogosult, az
eredményes teljesítési átadás-átvételt követően. A teljesítésről szóló jegyzőkönyv
aláírására Vevő esetében az igazgató, illetve az általa kijelölt személy jogosult.

3.

Mindkét ajánlati rész esetén irányadó, ajánlati részenként külön-külön:
Eladó a szerződésszerű oszthatatlan teljesítést követően 1 db végszámla benyújtására
jogosult, az alábbiak szerint:
Eladó a gépek Vevő által a IV.9. pontban foglaltak szerint elismert szerződésszerű
teljesítését követően jogosult az V.1. pontban foglalt vételár 100%-ára.

4.

Az elismert teljesítést követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően
kiállított számla ellenében, a számla Vevő általi kézhezvételét követő 30 napon belül
átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.
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A számlán fel kell tüntetni a projektek azonosító számát is az adott résznél külön-külön.
5.

Vevő előleget nem fizet.

6.

Részszámla benyújtására nincs lehetőség.

7.

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

8.

A számlának meg kell felelnie a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló törvény
előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
I. rész esetén: Vevő felhívja Eladó figyelmét, hogy a kifizetésre a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet rendelkezései is
irányadóak, annak 6. melléklet III/2. pontjára is figyelemmel köteles Eladó számláját
kiállítani.
II. rész esetén: A számlán fel kell tüntetni a következő megjelölést:
LIFE17/IPE/HU/000018 – LIFE-IP GRASSLAND-HU
Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla
kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő Vevőnél vagy
harmadik személynél felmerülő károkért Eladót terheli a felelősség.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155 §-a irányadó.

9.

A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek
tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. Szerződő
Felek megállapodnak, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
11. I.rész esetén: Vevő felhívja Eladó figyelmét, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
130. § (1) bekezdése alapján lehetőség van az engedményezésre. Az engedményes részére
történő folyósítás teljesítésének részletes feltételeit a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
130. § tartalmazza.
VII.

SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE,
SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI, BIZTOSÍTÉKOK

1.

Vevő előteljesítést valamennyi gépre vonatkozóan oszthatatlan formában fogad el.

2.

Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben:
 a VII.3. pont szerinti azonnali hatályú felmondással, a felmondás napján;
 a VII.4. pont szerinti esetben;
 a VII.5. pont szerinti esetben;
 a VII.9. pont szerinti esetben;
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 XVII. 2. pont szerinti esetben: amennyiben az Eladó a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint nem minősül
átlátható szervezetnek;
 a szerződés szerződésszerű teljesítésével.
3.

Jelen szerződést Vevő jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha erre az
Eladó súlyos szerződésszegése okot szolgáltat, különösen, ha
- az Eladó fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, és a felszámolását
elrendelik;
- az Eladó jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettségeit megsérti, vagy olyan
magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés
céljának elérését nagymértékben veszélyezteti;
- amennyiben az Eladó a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeit súlyosan
megszegi, a Vevő a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással
feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés
megszüntetésére. Ha Eladó a Vevő által megszabott határidőig nem tesz meg
minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Vevő felmondhatja
a szerződést.
Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen:
• az általános minőségi követelmények,
• a teljesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,
• az együttműködési szabályok megsértése;
• a Gépek bármelyikének lényeges és ismétlődő hibája, vagy
• a Vevő által meghatározott teljesítési határidő többszöri
elmulasztása.

4.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

5.

Felek megállapodnak abban, amennyiben jelen szerződés valamely oknál fogva
ellehetetlenül, úgy az ellehetetlenülés esetén a Felek kizárólag a már átadott eszközök
vételár tekintetében kötelesek elszámolni egymással, így egyéb költséget, igényt
egyáltalán nem érvényesíthetnek egymással szemben.

6.

Vevő a szerződést a Kbt. 143. § (2) bekezdés rendelkezéseire tekintettel köteles
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési során kizáró
ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból, valamint Vevő a
Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetekben jogosult a szerződést
felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállni.
34

7.

Eladó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk
megtérítésére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban:
Ptk.) foglalt kártérítés általános szabályai szerint.

8.

Késedelmi kötbér
Amennyiben Eladó az eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során a
teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy
késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem
minden megkezdett napja után naptári naponként a teljes nettó szerződéses
ellenszolgáltatás 0,5%-a.
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. (Ptk.
6:187. § (1) bekezdés)
Felek rögzítik továbbá, hogy az Eladó köteles a késedelmes teljesítésből eredően
Vevőnek mindazon kárát megtéríteni, amelyért Vevő harmadik személy felé helytállni
tartozik. (Ptk. 6:187. § (3) bekezdés)

9.

Jótállás
8.1. Eladó köteles a gépek vonatkozásában jelen szerződés IV. pontjában meghatározott
jótállás biztosítására.
Amennyiben Eladó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Vevő
jogosult a munkát mással elvégeztetni, és felmerült költségeit Eladó felé
érvényesíteni.
9.2. Eladó a gép(ek)re összesen ….. hónap (mely az Eladó megajánlása szerinti 2.
résszempont) jótállást vállal. A jótállási idő az Eladó részére kiadott teljesítési
igazolásban a teljesítés napjaként megjelölt időpont.

10. Meghiúsulási kötbér
9.1. Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Eladó felelős – meghiúsul, Vevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult,
melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 25%-a. Vevő fenntartja a
jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. Amennyiben Eladó késedelme
meghaladja a 30 napot, úgy Vevő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania
kellene – a szerződést az Eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondani. Ebben az esetben a teljesítést Eladó hibájából eredően
meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való
lehetetlenné válása miatt), Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
9.2. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. (1)
bekezdés)
11. Eladó a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni. Amennyiben Eladó
szerződésszegése folytán Vevőt az európai uniós támogatás egészben, vagy részben
történő visszafizetésére kötelezik, azt Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek a kötbért
meghaladó kára körében.
12. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásával szemben csak az Eladó által elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján.
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13. Eladót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a szerződés teljesítéséből az
Eladó, alvállalkozója, ügynöke vagy szállítója tevékenységéből fakadóan keletkezik,
illetve harmadik személy jogának megsértéséből, - bármiféle szabadalmi jog, védjegy,
védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt - felmerül.
VIII.

KAPCSOLATTARTÁS

1.

A Felek által a jelen szerződésben kapcsolattartásra kijelölt személy a szerződő fél
meghatalmazása alapján jogosult az adott szerződő fél szerződéses kötelezettségeinek
teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a másik
fél képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a
szerződésmódosítást előkészíteni.

2.

Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán
ajánlott küldeményként; illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának
személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax
esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai
küldeménynél legkésőbb a sikertelen kézbesítése esetén a levél postai visszafordításának
a napját, míg e-mailes értesítés esetén a címzett fél szerverére történő megérkezés
időpontját kell figyelembe venni.
Vevő kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma:
név:
cím:
tel.:
fax:
e-mail:
Eladó kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma:
név:
…
cím:
…
tel.:
…
fax:
…
e-mail:
…

3.

Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott
elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul jelezni a
másik félnek, mely tájékoztatást a változástól számított legkésőbb 3 munkanapon belül
írásban is kötelesek megismételni. A Fél jogosult a változással érintett Féltől a változás
jogszerűségét alátámasztó irat (cégbírósági végzés vagy meghatalmazást tartalmazó irat)
másolatát, indokolt esetben az eredeti irat bemutatását kérni.
IX.

1.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Szerződés kizárólag a Kbt. szerződésmódosításra irányadó rendelkezései (Kbt. 141. §)
szerint módosítható.
X.

TITOKTARTÁS
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1.

A Szerződés teljesítése keretében a Szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően
tudomására jutott bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik
fél sem jogosult, kivéve a Szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére,
a Szerződés tárgyára és az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információkat, illetve
mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő.

2.

A jelen Szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy az egymásról, különösen
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba került információ,
illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden tény, adat, terv,
okirat, dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a
Felek hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.

3.

A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a szerződés
teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt
harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem
reprodukálhatja.

4.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség –
amennyiben van(nak) – az alvállalkozó(k)ra, és az Eladóval munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed.

5.

A X. pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik Felet ért
bizonyított kárt, az információt jogtalanul kiadó Fél köteles megtéríteni.
XI.

ALVÁLLALKOZÓK

1.

A szerződés teljesítése során az Eladó alvállalkozó bevonására jogosult a Kbt. 138. § (2)(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

2.

Eladó köteles Vevőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alatt.

3.

Amennyiben Eladó az ajánlata szerint alvállalkozókat von be a teljesítésbe, az
alvállalkozók tevékenységéért kizárólagosan felelős. Eladó a jogosan igénybe vett
alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, jogosulatlan
igénybevétel esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna
be.

4.

A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget teljesítheti az Eladó vagy a nem
természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági
társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
XII.

1.

ELADÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Az Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul – de legkésőbb az arról való tudomásszerzéstől
számított 24 (huszonnégy) órán belül – írásban értesíteni minden olyan tudomására jutó
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körülményről, amely a Szerződés kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja.
Az értesítésben az Eladó köteles megjelölni a késedelem tényét, valamint – legjobb
tudomása szerint – annak várható időtartamát és okait. Az Eladó ilyen esetben a
késedelem elhárításának vagy csökkentésének lehetséges módjairól is javaslatot tesz a
Vevő számára.
2.

Ha a jelen Szerződés több Eladóval kerül megkötésre, az eladók felelőssége
egyetemleges. A jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg az Eladók kötelesek
megállapodni a Vevővel, hogy az Eladók képviselőjének szerepét (felhatalmazást kap
kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre és a vitás kérdésekben való döntésre) mely
Eladó vállalja magára, és melyik Eladó jogosult a többi Eladó nevében is a számla
benyújtására.
XIII.

KORRUPCIÓELLENES ZÁRADÉK

1. Az Eladó jelen záradék aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy nem követ el, nem
engedélyez, nem segít elő olyan cselekményt; illetve harmadik személyt nem jogosít fel,
nem bír rá olyan cselekményre, amely a Felek részéről a mindenkor hatályos közélet
tisztáságára vonatkozó - különös tekintettel a korrupció ellenes - jogszabályok
megsértésére irányul, vagy azt eredményezi. Jelen kötelezettség különösképpen a Vevő
kormánytisztviselő, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény - 459.§ (1) bekezdés 14. pontjában
meghatározott hozzátartozói, szoros baráti-, ismeretségi-, üzleti-, és egyéb kapcsolati
köréhez tartozók számára eszközölt jogellenes kifizetésekre, működésükkel összefüggő
jogtalan előny nyújtására vonatkozik.
2. Az Eladó nem ajánlhat fel, nem adhat (illetve erre vonatkozóan nem állapodhat meg) a
Vevő megbízásából eljáró kormánytisztviselőnek, munkavállalónak, képviselőnek,
illetve bármely a Vevő megbízásából eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve
pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatást.
3. Az Eladó vállalja, hogy nem fogad el a Vevő megbízásából eljáró személytől, ajándékot,
pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatást.
4. Az Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy,
amennyiben jelen záradékkal érintett szerződés kapcsán folytatott tárgyalások során, a
szerződés megkötésére, illetve a szerződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan a
korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben
a korrupció gyanúja felmerül, azonnal értesíteni köteles a Vevőt.
XIV.

VIS MAIOR ESETE

1.
A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy
meghiúsulás vis maior eredménye.
2.
A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák
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vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés
aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és
nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a)
természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények,
mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny,
polgárháború és terrorcselekmények;
f)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
3.
A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél
tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi három kimentési feltétel együttes fennállása
szükséges a vis maior következtében szerződésszegő fél felelősség alóli mentesüléséhez:
1) a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső,
2) a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és
3) nem volt elvárható, hogy a károkozó körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
Felek a fenti 2) pont vonatkozásában rögzítik, hogy az ésszerű gazdasági kockázaton
túlmutató körülményt kell bizonyítani a vis maiorra hivatkozó félnek.
4.
Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre.
5.
A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek
a szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.
6.
Amennyiben a vis maior releváns időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a
Vevőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét
Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
7. Felek rögzítik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás feladása valamint a
szerződéskötés időpontjában ismert- kiemelten a COVID-19 veszélyhelyzethez kötődő korlátozás(oka)t nem tekintik a szerződés teljesítése tekintetében hivatkozható vis maior
körülménynek.
XV.
1.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz képest
adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel.

2. Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül A
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368/2011. 50.§(1a) bekezdése alapján Felek rögzítik, hogy az Eladó szervezet képviselője
a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Vevő
kötelezettségvállalót tájékoztatni.
A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Vevő
kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a
szerződéstől eláll.
3.

Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapján közérdekből nyilvános
adat, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
Ettől eltérően amennyiben a Felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat
nyilvánosságára a Kbt. 44. § alkalmazandó. Vevő a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja
alapján jelen szerződést, a szerződéskötést követően haladéktalanul közzéteszi a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban.

4.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre,
érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton
érvényesítik. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági
eljárás igénybevételének lehetőségét kizárják.

5.

Felek a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű
Eladó köteles a keretszerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az
Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és
a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok
és Eladó ajánlatának rendelkezései az irányadóak.

7.

Felek a Szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés
után helyben hagyólag aláírják. Jelen Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült,
melyből 2 (kettő) példány Vevőt, 2 (kettő) példány Eladót illeti meg.

Kelt: Pécs, 20. ………………………

.....................................................................
…
…
Vevő

......................................................................
…
…
…
Eladó

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
Mellékletek:
1. számú melléklet: Felhívás
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2. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok és mellékletei
3. számú melléklet: Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata
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V.

NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK
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AZ EKR RENDSZERBEN BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE
"Mezőgazdasági gépek beszerzése 2 ajánlati részben:
I. rész: rézsűkasza adapter beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 számú projekt
keretében.
II. rész: traktor és adaptereinek beszerzése a GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17
IPE/HU/000018 számú projekt keretében."
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

EKR űrlap kitöltésével benyújtandó nyilatkozatok
1.

EKR űrlap 1. - Felolvasólap

2.

EKR űrlap 2. - Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

3.

EKR űrlap 3. - Az egységes európai közbeszerzési dokumentum

4.

EKR űrlap 4. - NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

5.

EKR űrlap 5. - NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

6.

EKR űrlap 6. - NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

7.

EKR űrlap 7. - NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

8.

EKR űrlap 8. - NYILATKOZAT üzleti titokról

9.

EKR űrlap 9. - NYILATKOZAT biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

10.

EKR űrlap 9. - NYILATKOZAT ajánlati biztosítékról

Az EKR rendszerbe egyéb benyújtandó dokumentumok
12.

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintája

13.

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 meghatalmazás

14.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás

15.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. (közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni.)
43

A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
16.

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
(konzorciális) szerződése (opcionális)

17.

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát
tartalmazó megállapodás. (Kbt. 65. § (7) bekezdés) (opcionális)

18.

Szakmai ajánlat

19.

Nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak fordítása (opcionális)

20.

Igazolást ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdés szerinti felhívást követően benyújtandó
nyilatkozatok, igazolások
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja – kizárólag természetes személy gazdasági szereplő
esetében -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Magyarországon
letelepedett ajánlattevő esetében
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolt cégszerűen aláírt nyilatkozata.
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolt cégszerűen aláírt nyilatkozata.
EKR űrlap 4. – Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
EKR űrlap 5. – Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
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A KBT. 69. § (4) ÉS (6) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁST KÖVETŐEN
BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
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NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében
"Mezőgazdasági gépek beszerzése 2 ajánlati részben:
I. rész: rézsűkasza adapter beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 számú projekt
keretében.
II. rész: traktor és adaptereinek beszerzése a GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17
IPE/HU/000018 számú projekt keretében."
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott
……………………..
……………………………

társaság

(ajánlattevő),

melyet

képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt alábbi
kizáró okok, mely szerint:
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, amennyiben:
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető
vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős
ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan
személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő
vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető
vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel
rendelkező személy volt.

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

……………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdésének c) pontja tekintetében
"Mezőgazdasági gépek beszerzése 2 ajánlati részben:
I. rész: rézsűkasza adapter beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 számú projekt
keretében.
II. rész: traktor és adaptereinek beszerzése a GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17
IPE/HU/000018 számú projekt keretében."
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet1, név, székhely) __________________ (képviseleti
jogkör/titulus megnevezése) az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és Ajánlatkérő által előírt
„Elvárt műszaki paraméter”ek gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak
megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három
– mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk a következő:
Év

Közbeszerzés tárgyából
származó teljes nettó árbevétel
(Ft)

1.
2.
3.
Összesen:

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

………………………………
cégszerű aláírás

1

Megfelelő rész aláhúzandó!
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NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja tekintetében
"Mezőgazdasági gépek beszerzése 2 ajánlati részben:
I. rész: rézsűkasza adapter beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 számú projekt
keretében.
II. rész: traktor és adaptereinek beszerzése a GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17
IPE/HU/000018 számú projekt keretében."
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely:
………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlati felhívásban
és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és Ajánlatkérő által előírt „Elvárt műszaki paraméter”ek
gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb
közbeszerzés tárgya szerinti referenciák az alábbiak voltak:
A szerződést
kötő másik
fél
(név,
székhely)

A szerződés tárgya

A szerződés
mennyisége (db)

Teljesítés ideje
(év/hónap/nap)
(kezdő és befejező
időpontja)

A teljesítés az
előírásoknak
és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e?

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően,
szükség szerint.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………………………………
cégszerű aláírás
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